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Imatge del consell d’alcaldes del Segrià celebrat la setmana passada.

Els càrrecs electes del consell del Segrià
renuncien a cobrar la paga extra deNadal
Mesura de solidaritat davant de la retallada que s’aplicarà als funcionaris i personal laboral de l’ens
comarcal || Deixarand’ingressarmésde 13.000 €, que l’ens destinarà a altres partides del pressupost

ADMINISTRACIÓRETRIBUCIONS

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Els càrrecs electes del
consell del Segrià han renunci-
at a cobrar la paga extra de Na-
dal.Així ho va acordar la comis-
sió d’Hisenda de l’ens comarcal,
que va fer ahir la sessió prèvia
a la celebració del ple del con-
sell, previst per divendres que
ve. El president, Pau Cabré
(CiU), va explicar que es tracta
d’un acte de solidaritat amb els
funcionaris i personal laboral de
l’ens, que no cobraran l’extra de
Nadal arran del decret estatal
que va eliminar aquesta paga el
passat mes de juliol. La decisió
del consell arriba després que la
Diputació, Lleida ciutat i les ca-
pitals de comarca també deci-
dissin no pagar l’extra de Nadal
als respectius càrrecs electes (ve-

geu SEGRE del passat 18
d’agost).

“No tindria cap lògica que els
càrrecs electes cobréssim l’extra
de Nadal quan els treballadors
no la reben”, va explicar Cabré,
que va indicar que els càrrecs
electes renuncien a la paga sen-
se la possibilitat, prevista al de-
cret estatal, que els treballadors
públics puguin arribar a cobrar-
la l’any 2015. Cabré no va po-
der precisar l’estalvi que supo-
sarà eliminar aquesta retribució,
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encara que va apuntar que els
diners de la paga de Nadal per
als càrrecs electes es destinaran
a altres partides del pressupost.

Els decrets del consell del Se-
grià que estableixen les retribu-
cions per a càrrecs electes es-
tableixen unes nòmines de més
de 3.000 euros al mes per al pre-
sident comarcal i d’entre 1.300
i 1.550 per als vicepresidents.
S’hi sumen salaris d’entre 807 i
1.700 euros per a diferents càr-
recs amb dedicació parcial, de

manera que l’estalvi per a les ar-
ques comarcals podria superar
els 13.000 euros. Precisament,
les retribucions per a càrrecs po-
lítics i altres despeses del con-
sell havien estat objecte de po-
lèmica la setmana passada du-
rant la sessió del consell d’alcal-
des, quan el primer edil d’Alca-
nó va reptar el govern a reduir
“despeses polítiques” (que va
xifrar en 250.000 euros anuals)
abans de reduir les compensaci-
ons pactades entre el consell i el

seumunicipi fa 8 anys per la gos-
sera comarcal.

Setmana de 37,5 hores

D’altra banda, la comissió
d’Hisenda va donar compte al
consell de l’aplicació de la set-
mana laboral de 37,5 hores a
partir d’aquesta mateixa setma-
na.Aquesta és una altra mesura
establerta pel Govern central
que l’ens comarcal aplica una
vegada finalitzat el període d’ho-
rari d’estiu.

Quedadesertel
transportescolara
Almatret iAspa,els
dossenseescola

■ Les línies de transport
escolar per als municipis
d’Almatret iAspa han que-
dat desertes en el concurs
que el consell va convocar
per adjudicar aquest ser-
vei. Es tracta de localitats
on les escoles tanquen
aquest curs, juntament
amb les de Biosca (Segar-
ra) i Ogern (Alt Urgell) per
falta d’alumnes (vegeu SE-
GRE del 12 de juliol).Ai-
xí ho va anunciar l’equip
de govern en la comissió
d’educació celebrada ahir.
El president del consell,
Pau Cabré, va assenyalar
que la resta de trajectes
han rebut ofertes i que
l’ens comarcal iniciarà un
procediment negociat per
adjudicar les dos línies que
queden. En el cas d’Alma-
tret, el nombre de nens en
edat escolar ha augmentat
després de la decisió del
Govern de tancar el col·le-
gi (vegeu la pàgina 13).
S’ha de recordar que la
majoria de consells lleida-
tans acumulen impaga-
ments del curs passat en
transport i menjador esco-
lar i que les concessionà-
ries del Pallars Sobirà han
renunciat a transportar els
nens a partir del setembre.

Dos nens més a Almatret després de
tancar el col·legi per falta d’alumnes
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Quatre detinguts a Tàrrega per robar
a ancians i falsificar diners
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❘ LLEIDA ❘ La Federació de Pesca de
Catalunya ha presentat un re-
curs contra el cobrament per via
executiva de més de363.000 eu-
ros que la Generalitat li reclama
en concepte de taxes, als quals
se sumen 72.735 euros en recàr-
recs. Es tracta del pagament de
la recaptació per tiquets de pes-
ca, que l’entitat va gestionar fins
al 2008 en virtut d’un conveni

amb la Generalitat: efectuaven
els cobraments els pescadors i
liquidaven els imports a la Ge-
neralitat trimestralment. La Fe-
deració qüestiona la quantitat
que li reclama l’Administració i
van revelar que l’Executiu cata-
là li ha congelat totes les ajudes
fins que paguin.“Amb això han
provocat la insolvència de la Fe-
deració amb l’impagament de la

hipoteca del local, al personal i
a proveïdors.”

El recurs davant de l’Agència
Tributària indica que la Genera-
litat va calcular inicialment les
taxes pendents de pagament en
més de 700.000 euros i que, pos-
teriorment, va rebaixar aquesta
suma en successius processos de
revisió fins a deixar-la en els
363.679 que exigeix ara.“L’ac-

Els pescadors recorren 363.000 €
en taxes que els reclamael Govern
Litigi entre la federació esportiva i la Generalitat
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Exigeixen indemnització
❚ La Federació de Pesca té inten-
ció de reclamar a la Generalitat
un milió d’euros en concepte de
danys i perjudicis per la suspen-
sió d’ajudes, al considerar que
han provocat la insolvència de
l’entitat per una reclamació que,
segons l’opinió de l’ens esportiu,
no té rigor.

Mandat anterior i fiscalia

❚ El president va instar la fiscalia
a investigar l’actuació de l’ante-
rior president (Lluís Pujalt, que ha
rebutjat qualsevol desviació de
fons) i societats de pescadors
que no van abonar els seus paga-
ments a la Federació.

tuació de Medi Ambient (ara
Agricultura) i Economia no és
seriosa i no té credibilitat, en vis-
ta dels càlculs dispars”, va valo-
rar l’entitat, que va afegir que
una de les revisions a la baixa es
va deure al descobriment d’“una
caixa de tiquets no quantificats
a favor de la Federació”.

El president de la Federació,
AlbertVidal, va afirmar que du-
rant el seu mandat s’han abonat
totes les taxes i va apuntar a la
possibilitat d’impagaments per
part de l’anterior president, Llu-
ís Pujalt, a qui l’actual junta ha
demandat per una presumpta
apropiació indeguda.Així ma-
teix, va dir que diverses socie-
tats de pescadors no han liqui-
dat els seus deutes amb l’ens.

POLÈMICA

Les “despeses polítiques”
del consell ja havien estat
objecte de polèmica en
el consell d’alcaldes
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