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El PP denuncia que la Paeria és
“unamàquina escurabutxaques
per als ciutadans de Lleida”

ECONOMIAORDENANCESFISCALS

❘ LLEIDA ❘ El portaveu del PP a la
Paeria, JoanVilella, va denun-
ciar ahir que la Paeria es com-
porta com una“autèntica mà-
quina escurabutxaques” amb
els ciutadans de Lleida, en re-
lació amb la pujada d’impos-
tos per a l’any que ve que
s’aprovarà en el ple de diven-
dres. El PP planteja 16 esme-
nes al projecte d’ordenances
fiscals de l’equip de govern, en-
tre les quals destaquen la re-
ducció del tipus impositiu de
l’IBI fins a aconseguir la con-
gelació efectiva d’aquest im-
post; la reducció de l’increment
de l’impost d’escombraries al
5,65% en lloc del 16,9%; l’eli-
minació de la nova matrícula
en les escoles bressol, i un aug-
ment més moderat de la quo-
ta mensual, que passaria a cos-
tar 117 euros, en lloc de 135,5.
A més, el PP també demana

bonificacions per fomentar la
creació d’empreses i l’ocupa-
ció, la revitalització del Centre
Històric i la fiscalitat mediam-
biental, entre altres aspectes.
Vilella va criticar l’equip de go-
vern per“apujar sempre els im-
postos per tapar la seua incom-
petència”.

❘ LLEIDA ❘ El catedràtic d’economia
de la Universitat Pompeu Fabra
Guillem López Casasnovas, que
va presidir el Consell Econòmic
i Social a la Paeria, va avisar
ahir que “la història diu que re-
fer una crisi financera, com que
es fa molt permeable a tots els
sectors de la vida productiva,
costa almenys una dècada”.
“Per tant, si hem de fer cas dels
historiadors, que és una possi-
bilitat, encara en tenim per tres
o quatre anys”, va detallar.Ai-
xí mateix, va advocar per fer
“un sanejament pautat per no
causar més mal del necessari
a gent que en té menys culpa,
perquè uns en tenen més res-
ponsabilitat que d’altres”. Ló-
pez va afirmar que “el que pas-
si en el futur amb el crèdit afec-
ta directament l’economia pro-
ductiva i les persones que estan
a l’atur, les polítiques d’auste-

“La història diu que per sortir
d’una crisi es tarda una dècada”
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La reunió del Consell Econòmic i Social.
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ritat afecten les prestacions so-
cials de molta gent que pateix
la crisi i també afecta el rellan-
çament de l’economia produc-
tiva si la solució és la pujada in-

discriminada d’impostos”. L’al-
calde de Lleida, Àngel Ros, va
qualificar Guillem López de po-
nent de “luxe” pels seus conei-
xements.

Joan Vilella, portaveu del PP.
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La zona blava habilitada actualment al solar de l’Illa Maternitat.
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❘ LLEIDA ❘ L’empresa que es va pre-
sentar al concurs per a la cons-
trucció i explotació del pàrquing
de l’Illa Maternitat, just darrere
de la Biblioteca Pública, inclou
en la seua oferta com a millora
l’habilitació d’un centre amb ac-
tivitat sanitària de 3.500 metres
quadrats, segons ha pogut saber
aquest diari. L’edifici tindria en-
trada pel carrer Governador
Montcada i disposaria de con-
sultes externes i d’especialitats,
tractaments de rehabilitació i
equipaments per practicar ma-
mografies, ressonàncies magnè-
tiques oTAC, per exemple.Així
mateix, les instal·lacions dispo-

sarien d’una cafeteria oberta a
la ciutat.Aquest edifici se situa-
rà just al costat de l’Hospital
Montserrat.

El projecte preveu un aparca-
ment públic amb 280 places i la
urbanització d’una plaça, com
planteja la Paeria al plec de con-
dicions del concurs.Aquest es-
pai ha d’actuar de nexe d’unió
amb els edificis de l’entorn (la

L’oferta per al pàrquing de l’Illa
Maternitat preveu un edificimèdic
Amb consultes externes, especialistes, rehabilitació, ressonàncies i TAC || Amés,
el projecte inclouria un aparcament per a 280 vehicles i una plaça a la superfície
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Biblioteca Pública, el Museu de
Lleida i l’Arxiu Històric). La pre-
visió d’execució de l’obra és de
dos anys. El plec de condicions
determina que l’adjudicatari
haurà de pagar un cànon anual
de 51.000 euros durant els 50
anys de concessió de l’explota-
ció de l’aparcament. L’única so-
cietat que es va presentar al con-
curs és la companyia mercantil

Obtineo SL i l’ajuntament està
analitzant l’oferta.

El solar és de propietat muni-
cipal després de la firma de
l’acord amb la Diputació el pas-
sat mes de juny, de manera que
aquesta corporació cedeix el sub-
sòl de la parcel·la a la Paeria.
Aquest va ser el tercer conveni
rubricat per les dos administra-
cions.A finals del 2006, l’alcal-

de de Lleida, Àngel Ros, i el lla-
vors president de la Diputació,
Isidre Gavín, van firmar un con-
veni per construir el pàrquing
de la Maternitat i la plaça supe-
rior que mai va arribar a mate-
rialitzar-se. El 2011, quan ERC
i PSC governaven a la Diputa-
ció, van reformular l’acord, pe-
rò al recuperar CiU la corpora-
ció, va tornar a renegociar-lo.

Mas diu que
volen pagar
aquestmes

FARMÀCIES

❘ BARCELONA ❘ El president de la
Generalitat,Artur Mas, va as-
segurar ahir que intentaran
pagar al més aviat possible als
farmacèutics malgrat els
“grans problemes de tresore-
ria” del Govern. En una con-
ferència a Barcelona, es va re-
ferir així al tancament convo-
cat per les farmàcies per a
aquest dijous en protesta pels
diners que els deu la Genera-
litat. “Farem el que puguem
per normalitzar els paga-
ments. Ens ocupem d’això ca-
da dia, però no depèn només
de nosaltres”, va afirmar amb
referència a l’Estat.

Mobilització
contra l’euro
per recepta

PROTESTES

❘LLEIDA ❘L’Assemblea per la Jus-
tícia Social de Ponent i Piri-
neus convoca per dissabte a
Lleida,Agramunt, Balaguer,
Sort,Tàrrega iTremp una ac-
ció conjunta de protesta con-
tra l’euro per recepta. La qua-
lifiquen d’“exercici de deso-
bediència civil i pacífica” i es-
peren que“es tradueixi en un
rebuigmassiu al repagament”.
Té previst portar a terme una
campanya informativa amb
dos xerrades, una demà al
Centre Cívic de Pardinyes i
una divendres al Casal Popu-
lar del Rostoll deTàrrega.

CONCURS

El solar és de propietat
municipal, després de
l’acord amb la Diputació,
i el concurs està en marxa
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