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Alcaldes de tots els partits polítics defensen
l’autonomiamunicipal davant de la reforma
Denuncien el buidatge de competències que implica el projecte del Govern central per a les futures
administracions locals || Veuen la llei com una “ingerència” i fins i tot un “retorn al franquisme”

POLÍTICAPROJECTEDELGOVERN

❘ LLEIDA ❘Alcaldes de totes les for-
macions polítiques i de muni-
cipis de diferents mides de Llei-
da consultats ahir per aquest di-
ari van rebutjar de ple un bui-
datge de competències o la pèr-
dua d’autonomia municipal que
podria suposar l’aprovació de
l’avantprojecte de llei de refor-
ma de l’Administració local que
planteja el Govern. Regidors del
CiU, ERC, PSC i fins i tot del PP
van coincidir de forma unànime
en aquest punt i van criticar que
la proposta (que planteja, per
exemple, una llista tancada de
competències municipals i el
traspàs a les diputacions dels ser-
veis deficitaris en ajuntaments
de menys de 20.000 habitants)
obvia realitats com la distribu-
ció municipal de Lleida.

El text també preveu un con-
trol més exhaustiu sobre les fi-
nances locals i que els interven-
tors passin de nou a dependre
de l’Estat. En aquest punt, l’al-
calde de Solsona, David Rodrí-
guez, va denunciar una “torna-
da al franquisme”, però va con-
fiar que es “respecti l’autono-
mia de Catalunya” per regular
el règim de l’Administració lo-
cal. El primer edil de Bassella,
Xavier Esteve (PP), va adme-
tre que “poden arreglar-se mol-
tes coses” en el funcionament
de l’Administració local, si bé va
opinar que “és un error que
prenguin competències als ajun-
taments. El municipi ha de tin-
dre una mica d’autonomia i de
finançament”, va assenyalar. Els
alcaldes també van criticar la re-
gulació de sous que estableix la
llei (que limita el nombre de re-
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Alguaire, escenari per
comercialitzar aeronaus

TRANSPORTVOLSPRIVATS

Responsables de RS Aviation i d’Eclipse Aerospace, ahir en la presentació del nou bireactor.

❘ ALGUAIRE ❘ L’aeroport d’Alguaire
va acollir ahir la presentació de
l’aeronau Eclipse 550, un bire-
actor de cinc places fabricat per
l’empresa nord-americana Eclip-
seAerospace pensat per a des-
plaçaments professionals o de
lleure. L’acte d’ahir forma part
d’una gira de presentació del bi-
reactor pel sud d’Europa, cosa
que també l’ha portat als aero-
ports de Niça i Eivissa.

Per la seua part, Robert Pe-
dra, director de RSAviation, em-

presa d’aviació i escola instal·la-
da aAlguaire i que ahir va inter-
vindre en la presentació de
l’Eclipse 550, va considerar que
a Lleida hi pot haver mercat per
adquirir aquest tipus d’avions,
encara que de forma comparti-
da entre empresaris.

L’aeronau costa uns dos mili-
ons d’euros i pot fer trajectes de
1.800 quilòmetres. El jet va fer
ahir tres vols promocionals. RS,
d’altra banda, construirà ben avi-
at un hangar aAlguaire.

ÒSCAR MIRÓN

L’OPINIÓDELSREGIDORS

David Rodríguez (Solsona,
ERC). “Un consistori sanejat
no en pot quedar afectat,
però la llei mostra una
insensibilitat absoluta cap
al món local.”

Xavier Esteve (Bassella, PP)
“L’Administració es pot
millorar, però crec que és un
error prendre competències
als ajuntaments. Vull pensar
que no ens afectarà.”

Llàtzer Sibís (Sort, CiU). “Em
sembla una ingerència en les
competències de la
Generalitat i que pretén
desmantellar l’autonomia
dels municipis.”

Marc Solsona (Molleurussa,
CiU). “Es culpa els consistoris
del dèficit de l’Estat. Eliminar
sous només estalviaria un
2% dels 7.100milions
previstos.”

Francesc Fabregat (Bellvís,
CiU). “L’Estat és l’autèntic
generador de dèficit
però, tot i així, vol
centrifugar el deute cap
als ajuntaments.”

Ramon Cònsola (Bell-lloc,
CiU). “Als pobles petits, els
edils cobren entre 100 i 300
euros per un servei, que de
vegades implica estar tot el
dia disponibles.”

RamonRoyes (Cervera,
CiU). “Madrid no entén la
realitat catalana. Aquí hi
hamolt pocs edils que
cobrin. M’homiro com si
nom’afectés.”

Joan Eroles (Puigverd
d’Agramunt, CiU). “Aquesta
proposta és un atac frontal a
les autonomies i un intent
per recentralitzar la política
de l’Estat.”

Xavier Casoliva (Guissona,
ERC). “Està demostrat que les
polítiques de proximitat són
més eficaces. Amés, sembla
que només vulguin els rics
com a polítics.”

Resposta
unànime

■ L’opinió contrària al con-
tingut de la reforma dels
ajuntaments i l’Administra-
ció local és generalitzada
i unànime, especialment
des del sector local, però
també en àmbits autonò-
mics i bona part dels esta-
tals.

tribucions al 18% dels regidors
a tot l’Estat i deixa sense assig-
nació els de municipis de menys
de 1.500 habitants, uns 150 a
Lleida).Tot i així, van admetre
que a Catalunya tindrà poca in-
cidència, ja que la gran majo-
ria només perceben ajudes de la
Generalitat.

Les reaccions adverses a l’in-
forme sobre l’avantprojecte pre-
sentat divendres van continuar
ahir en l’àmbit català i l’espa-

nyol. El conseller d’Economia,
Andreu Mas-Colell, va assenya-
lar que “és una reforma basa-
da en una concepció rància de
l’Administració pública”. “Cal
establir un model del segle XXI
i no del XIX.” El líder d’ERC,
Oriol Junqueras, va qualificar la
llei d’“inútil” i va dir que si el
PP està preocupat “perquè algú
cobra, que suprimeixi el Senat,
les diputacions o les aportacions
a Defensa”.

■ El secretari d’Estat d’Ad-
ministracions Públiques,An-
tonio Betet, va assegurar ahir
que el projecte respecta els
estatuts d’autonomia i va po-
sar com exemple les comar-
cas: “Se les respecta i integra
dins del que són les provínci-

es.”Va admetre que la llei su-
posarà la pèrdua d’ocupació
pública al prohibir als muni-
cipis crear nous ens, obligar-
los a sanejar o dissoldre els
existents i suprimir els que
depenguin, al seu torn, d’al-
tres entitats.

“Es respecta les comarques i
se les integraa lesprovíncies”
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