
12 COMARQUES
SEGRE

Dimarts, 26 de febrer del 2013

El consistori celebrarà aquest dijous el ple municipal.
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E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ L’equip de govern de
CiU a Balaguer, amb una mino-
ria de set regidors dels 17 que
formen la corporació, encara no
ha pogut aprovar els pressupos-
tos del 2013 al faltar un acord
amb alguna de les formacions
de l’oposició, previsiblement
amb Esquerra (que amb dos edils
li donaria la majoria absoluta
per tirar-los endavant). De fet,
CiU ja està negociant amb ERC
uns comptes que passen per re-
baixar el capítol de personal (7
milions) i modificar l’estructura
del consistori, segons l’alcalde,
Josep Maria Roigé.“ERC és
l’única agrupació que s’ha mos-
trat oberta a elaborar conjunta-
ment els comptes del pròxim
exercici”, va afirmar Roigé. El
primer edil va destacar que els
pressupostos requereixen una
reducció important del capítol
de personal, “especialment la
massa salarial, però s’ha de tin-
dre en compte la negociació amb

Balaguer, sense acord per aprovar
els nous pressupostos del 2013
El govern, enminoria, necessita suports per donar llumverda als comptes, que passen
per rebaixar el cost de personal || CiU negocia amb ERC la reforma de la plantilla
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el comitè d’empresa per obtin-
dre el màxim consens”. Per la
seua part, el portaveu d’ERC,
Jaume Canal, va insistir en la di-
ficultat de quadrar els comptes
encara que es va mostrar obert
a la negociació “per coherència

política davant de la situació ac-
tual de Balaguer”, va afegir. El
consistori preveu un pressupost
de 14,5 milions, amb una inver-
sió de 850.000 euros. El 2012
es van reduir 1,2 milions de des-
pesa corrent.

Moció contra el
‘fracking’ al Sobirà
❘ LLEIDA ❘ El ple del consell del
Sobirà havia de debatre ahir
a la nit una moció contra l’ús
de la fractura hidràulica o
fracking per extreure petroli
i gas del subsòl, la primera
d’un ens comarcal a Lleida en
aquest sentit.Al tancament
d’aquesta edició, la sessió no
s’havia acabat. D’altra ban-
da, el Col·legi Oficial de Ge-
òlegs va reclamar “cautela” i
“acció preventiva” en la uti-
lització del fracking i va ins-
tar l’Estat i les comunitats au-
tònomes a regular aquesta
tecnologia.

Els ajuntaments
mesuraran les ones
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha ce-
dit als ajuntaments 36 equips
portàtils per mesurar els ni-
vells de camps electromagnè-
tics en llocs sensibles per co-
nèixer-ne les dades reals a Ca-
talunya. La intenció és esten-
dre la mesura a tots els con-
sistoris.

Bell-lloc acull un taller
per a emprenedors
❘ LLEIDA ❘ La incubadora d’em-
preses de Bell-lloc acollirà els
dies 7 i 14 de març un taller
per a emprenedors.

El consistori ja va
prescindir de4
auxiliars i va
reduir hores i sous

■ L’ajuntament de Bala-
guer ja va prescindir el
passat mes de setembre de
quatre auxiliars de menja-
dor escolar a temps parci-
al i va rebaixar entre un 10
i un 12%el salari de la res-
ta de la plantilla de les
guarderies municipals i de
l’escola de música, com a
conseqüència d’una reduc-
ció de les seues jornades.
Aquestes retallades van
permetre rebaixar la mas-
sa salarial entre un 20 i un
23%, al voltant d’uns
160.000 euros, i reduir el
dèficit municipal que ge-
neraven aquests equipa-
ments municipals.

Polèmica a Aran per
l’acadèmia de l’occità
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❘ VIELHA ❘ El futur decret del Go-
vern per crear l’acadèmia de
l’occità va enfrontar ahir de nou
CDA, al govern, i UA, que va re-
clamar en el ple destituir el cap
de política lingüística del Con-
selh, Jusèp Loís Sans. D’altra
banda, la licitació del transport
públic aAran, aprovada ahir al
ple del Conselh, va ser també
objecte de polèmica entre CDA
i UA. Francés Boya (UA) va

qüestionar que el Conselh vul-
gui contractar un inspector del
servei pagat per la concessionà-
ria i va manifestar la seua sospi-
ta que s’intenti fer servir un afí
a CDA. El síndic, Carlos Barre-
ra, va dir que “només l’actual
concessionària va parlar de con-
tractar” aquesta persona a la se-
ua plantilla i va criticar que UA
prorrogués “una concessió que
va caducar fa cinc anys”.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Tàrrega recupera l’antiga adoberia■ Tàrrega ha finalitzat les obres de recuperació de l’antiga
adoberia, datada entre els segles XV i XVII. L’actuació ha permès fer visitable la zona, on s’ha
construït un mirador amb panells informatius sobre el jaciment.

El senyor

Carles DomènechVilafranca
Vidu de Trinitat Freixanet Roure
Ha mort el dia 24 de febrer del 2013, als 82 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Carles i Núria, Ramon i Anna, Blanca; néts, Èric, Laia i Jordi;
germans, Maria i Ramon; cunyats, nebots i família tota.

Assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc
avui dimarts, dia 26, a les 15.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La
Lleidatana.

Lleida, 26 de febrer del 2013DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3.
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