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El consell comarcal del Segrià, a Lleida, tenia l’1 de gener 46 treballadors, unmenys que el 2012.

La plantilla dels consells de Lleida ha caigut
en 63 empleats en un any, prop d’un 7%
Són 874 treballadors, dels quals la meitat són del Conselh Generau d’Aran i del Solsonès

OCUPACIÓADMINISTRACIÓLOCAL
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❘ LLEIDA ❘ La plantilla dels consells
comarcals de Lleida, inclosa la
del Conselh Generau d’Aran, ha
caigut en 63 persones l’últim any,
gairebé un 7%, i s’ha quedat en
874 treballadors, segons les úl-
times dades oficials recollides
per la conselleria de Governa-
ció.

Aquesta variació està marca-
da sobretot pel descens del nom-
bre de treballadors al Conselh
d’Aran, que de 396 el 2012 ha
passat a 350 l’1 de gener
d’aquest any, i també al consell
comarcal del Solsonès, que té
deu empleats menys que l’any
passat i ha quedat en 123.
Aquestes dos corporacions són
les que tenen un major volum
de plantilla a Lleida.

En el cas de l’Aran, perquè té
competències traspassades en
matèries com protecció civil,me-
di ambient o sanitat. En el cas
del Solsonès, la xifra de la plan-
tilla inclou també el centre so-
ciosanitari.

Pel que fa a la resta de con-
sells comarcals de Lleida, la plan-
tilla va dels 26 empleats de l’Al-
ta Ribagorça als 51 del Pla d’Ur-
gell, passant pels 46 que tenen
les Garrigues, el Pallars Jussà i
el Segrià.

Quant a la resta, la Noguera
va començar l’any amb 33 tre-
balladors; la Segarra amb 39;
l’Alt Urgell amb 38; l’Urgell amb
34, i el Sobirà amb 42.

Només a la Noguera, la Se-
garra i el Pla d’Urgell el nombre
de treballadors ha crescut l’úl-
tim any, amb un empleat més en
cada cas, segons les dades deGo-
vernació.

El descens de plantilla es va

SEGRE

produir al llarg de tot el 2012,
coincidint amb el cinquè any de
crisi, però partia d’un any en què
el nombre de treballadors fins i
tot havia crescut. D’aquesta ma-
nera, l’1 de gener del 2011 els
consells de Lleida ocupaven 918
persones i un any després eren
937.A aquestes dades, s’hi po-
den afegir les de la Cerdanya (sis
municipis de Lleida són d’aques-

ta comarca), que té 38 treballa-
dors, tres menys que l’any pas-
sat.

Així mateix, i també segons
l’últim recompte efectuat per la
Generalitat, els ajuntaments de
Lleida van començar l’any amb
4.134 treballadors, inclòs el per-
sonal que treballa als ens de ges-
tió dels ajuntaments.Amb tot,
aquesta xifra inclou les planti-
lles de 226 dels 231 ajunta-
ments, a falta de les dades de les
poblacions d’Almacelles, Bau-
sen, la Pobla de Segur, Sort i
Montgai. La Diputació té entre
400 i 500 treballadors més, de
manera que l’administració lo-
cal dóna feina a Lleida a unes
5.500 persones.

Assalta a martellades i en ple dia una
oficina bancària d’Alcarràs
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El sector de la fusta centra la fira
PromoPallars de la Pobla
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■ El deute de la Generalitat
amb els ajuntaments de Ca-
talunya va assolir el passat
mes de maig els 391.499.253
euros,mentre que als consells
els deu 86,9 milions d’euros
i a altres entitats 33,7 milions
més. Segons les dades reve-
lades en una resposta parla-
mentària de la conselleria
d’Economia i Coneixement,

aquestes xifres, que sumen
més de 512 milions d’euros,
són més del triple del que
l’executiu català devia a les
administracions locals el
2011: una mica més de 157
milions d’euros. Les diputa-
cions van prestar fa un any
351 milions a la Generalitat,
que encara no ha pogut tor-
nar.

AJUNTAMENTS ICONSELLS

El deutede laGeneralitat supera
els 500milionsd’euros

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntaments, consells i

Diputació donen

feina a Lleida a

unes 5.500 persones

La reforma local
preveuenfortir
les comarques
■ La llei de governs locals
que prepara la Generali-
tat preveu reforçar el pa-
per dels consells comar-
cals i farà que aquests as-
sumeixin alguns dels ser-
veis més costosos o invia-
bles per als ajuntaments.
Per contra, també preveu
despolititzar les corpora-
cions comarcals eliminant-
ne els càrrecs de conseller.
D’aquesta manera, els go-
verns comarcals quedaran
finalment en mans dels al-
caldes i de la gerència. En
aquest sentit, algunes en-
titats han criticat que es
doni un vot als ajunta-
ments vinculat al volum
de població.

El 40% de les descàrregues de l’aplicació
per amòbil d’Ara Lleida, d’estrangers

CAMPANYATURISME

Reñé i el diputat Gerard Sabarich, amb els cartells de la campanya.

❘ LLEIDA ❘ L’aplicació gratuïta per a
mòbils intel·ligents “Ara Llei-
da 365” del Patronat deTurisme
de la Diputació ja porta més de
1.300 descàrregues al llarg
d’aquest any.Tal com va expli-
car el director del Patronat de
Turisme, Jordi Blanch, “a més,
un 40% de les descàrregues
s’han fet en francès i en anglès,
dos dels idiomes, a més del ca-
talà i el castellà, en què es pot
obtindre l’aplicació”.“Ara Llei-
da 365” conté més de 2.000 ac-

tivitats i visites d’arreu del ter-
ritori i es va actualitzant cons-
tantment. Gràcies a la seua ge-
olocalització, l’usuari pot saber
quines activitats pot fer al seu
voltant. En aquest sentit, Blanch
va aprofitar per agrair “el gran
treball de documentació i con-
tinguts que fan els consells co-
marcals, que alimenten l’aplica-
ció”.

Amb tot, l’aplicació es promo-
cionarà a la gran campanya pu-
blicitària que la Diputació ha po-

sat en marxa per captar turistes
apel·lant a les emocions, sota el
lema“Lleida, on tot comença”.
La imatge gràfica de la campa-
nya es representa amb un batec
del cor que envolta les diferents
activitats, paisatges i patrimoni
de Lleida.

Els anuncis en revistes, diaris,
ràdio i televisions se centraran
sobretot a l’àrea metropolitana
de Catalunya, que és d’on pro-
cedeix el 60% de públic que vi-
sita actualment Lleida.
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