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Imatge d’arxiu de l’escorxador de Sort, un equipament que veurà com s’encareixen les obres.

La pujada de l’IVA encareix obresmunicipals
en cursmentre l’Estat exigeix retallades
Alcaldes de capitals de comarca denuncien que l’augment invalida pressupostos i plans d’ajust || Al
sobrecost en obres s’hi suma l’augment en el preu de serveis i compres dels ajuntaments

MUNICIPISFINANCESLOCALS

R. RAMÍREZ / X.FARRENY
❘ LLEIDA /MOLLERUSSA ❘ La pujada de
l’IVA ha sorprès ajuntaments
de Lleida amb obres en execu-
ció que es veuran afectades per
sobrecostos per a les arques mu-
nicipals, ja que les certificaci-
ons dels treballs i els pagaments
es preveuen per a més enllà del
mes de setembre, quan el tipus
impositiu passarà del 18% al
21%.Aquests augments en els
costos se sumaran a les pujades
en tots els serveis contractats
pels municipis, com per exem-
ple el subministrament elèctric
i la compra de materials.Alcal-
des de capitals de comarca van
criticar ahir que l’Estat els im-
posi noves càrregues mentre
que, alhora, exigeix austeritat i
retallades als ens locals.

L’alcalde de Mollerussa,Marc
Solsona, va criticar amb con-
tundència la pujada de l’IVA.
“No volen que els ajuntaments
complim els plans d’ajust”, va
denunciar.“Tot l’esforç que hem
fet per reduir el deute no servi-
rà de res.” Segons Solsona, és
“una cortina de fum” per afa-
vorir la reducció de competèn-
cies dels consistoris que vol por-
tar a terme el Govern central a
favor de les diputacions.“És un
atemptat a la democràcia per-
què el ciutadà elegeix els seus
representants municipals, no
a la Diputació.”

Per la seua part, l’ajuntament
de Balaguer ha adjudicat recent-
ment l’ampliació del cemen-
tiri per 148.534 euros i 26.736
d’IVA.Aquesta última xifra s’in-
crementarà en un 3% en el mo-
ment de pagar, va explicar l’al-

calde, Josep Maria Roigé. “En-
cara és més greu l’augment del
cost en despesa corrent i farà
que el pròxim pressupost sigui
més difícil de quadrar.” El seu
homòleg de Sort, Llàtzer Sibís,

va explicar que les últimes cer-
tificacions d’obres de l’amplia-
ció de l’escorxador municipal,
per valor de 200.000 euros,
s’incrementaran un 3% al pa-
gar, a partir del setembre. El pri-

mer regidor deVielha, Àlex Mo-
ga, va indicar que la millora de
la travessia de la N-230 no s’en-
carirà, però es reduiran les mi-
llores que va oferir l’adjudica-
tària.

La Seud’Urgell
❚ L’alcalde, Albert Batalla, va lamen-
tar que l’esforç dels ajuntaments
per reduir el dèficit “no rep cap
compensació” a favor de la recap-
tació de l’Estat.

Cervera
❚ El primer regidor, Ramon Royes,
espera aquesta setmana una ava-
luació de l’impacte de la pujada de
l’IVA als comptes de la Paeria i va
indicar que obligarà a nous ajustos.

Balaguer augmenta la taxa de
guarderia de 75 euros al mes a 98
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Els sindicats critiquen el tracte de
favor en la sortida de la presó d’Ausàs
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AJUNTAMENTS

LesBorgesBlanques
❚ L’alcalde, Enric Mir, va apuntar
que cada actuació suposarà“un es-
forç pressupostari addicional”per
l’IVA, que obligarà a reduir despe-
ses o buscar nous ingressos.

Tremp
❚ L’alcalde, Víctor Orrit, va dir que la
pujada de l’IVA “canvia les regles”,
encara que els consistoris també
reduiran costos per l’obligada sus-
pensió de l’extra de Nadal.
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LesBorgesescurça
undia les seues
festesper estalviar

■ Les festes de les Borges
Blanques se celebren al
mes de setembre, quan en-
trarà en vigor la pujada de
l’IVA.El consistori va anun-
ciar ahir que les celebra-
cions duraran un diamenys
aquest any, un total de tres
jornades davant de les qua-
tre d’anys anteriors.L’ajun-
tament va assenyalar que
es tracta d’unamesura d’es-
talvi i que se suprimeixen
els actes festius del dimarts,
dia laborable. El primer re-
gidor,EnricMir, va dir que,
encara que“les circumstàn-
cies econòmiques no són
lesmés favorables, es man-
tindrà la qualitat dels actes
programats”.

Per la seua part, l’ajun-
tament deTàrrega impul-
sarà la venda anticipada
d’entrades per a la Fira del
Teatre per mirar d’evitar
que la pujada de l’IVA es
tradueixi en menys públic
(vegeu la pàgina 40).

❘ BARCELONA ❘ El Parlament de Ca-
talunya va manifestar el seu re-
buig a la polèmica denominació
d’aragonès oriental per a la llen-
gua dels municipis de la Franja
de Ponent que preveu l’avant-
projecte de la nova llei de llen-
gües d’Aragó. JordiTurull, por-
taveu de CiU; Miquel Iceta
(PSC),Anna Simó (ERC), Do-
lors Camats (ICV-EUiA) i,Al-

fons López iTena (SI), van acor-
dar una declaració conjunta a
la junta de portaveus en què
destaquen la necessitat de de-
nunciar “l’ús de denominacions
de la llengua catalana impròpi-
es, que contravinguin els prin-
cipis científics i acadèmics i que
no reconeguin la realitat cul-
tural de la unitat de la llengua”,
en referència tant a la normati-

va aragonesa com a la del Go-
vern autonòmic balear.

A més, els portaveus parla-
mentaris van acordar reclamar
davant del Govern que actuï a
favor del reconeixement de la
unitat de la llengua catalana.
Exigeixen a l’Executiu espanyol
que adopti mesures per complir
el mandat constitucional que
propugna l’“especial respecte i

El Parlament rebutja l’‘aragonès
oriental’ i reivindica el català
Exigeix a l’Estat quedefensi la llengua catalana aAragó i les Balears
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Llei de llengües aAragó
❚ L’avantprojecte de la nova llei
de Llengües que va presentar el
Govern d’Aragó el 18 de juny pre-
veu denominar el català arago-
nès oriental i estableix el seu
aprenentatge com a voluntari.

Mocions en contra
❚ Diversos municipis d’Aragó,
majoritàriament governats pel
PSOE, han presentat mocions en
contra a l’avantprojecte de llei.

Normativabalear
❚ El Govern balear va aprovar un
projecte de llei que elimina el re-
quisit de parlar català per accedir
a la funció pública.

protecció de les altres llengües
de l’Estat que no són el caste-
llà”.També denuncien que les
iniciatives legislatives dels go-
verns balear i aragonès no
s’ajusten a la declaració univer-
sal dels drets lingüístics, que va
ser aprovada per unanimitat al
Congrés.

S’ha de recordar que el Go-
vern balear que presideix José
Ramón Bauzà (PP) va aprovar
el passat mes de juny un projec-
te de llei que elimina el requi-
sit de parlar català per accedir
a la funció pública. L’Executiu
balear també pretén derogar el
decret que estableix que, com a
mínim, el 50% de les matèries
a l’escola s’han d’impartir en ca-
talà.
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