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❘ ORGANYÀ ❘ La Diputació de Llei-
da ha invertit 800.000 euros en
la construcció del nou consulto-
ri mèdic d’Organyà que va en-
trar en funcionament a comen-
çaments de mes i va ser inaugu-
rat ahir pel president de l’ens
provincial.

El nou equipament té 300me-
tres quadrats, inclou tres despat-
xos de consulta i de pediatria.
La infraestructura destaca per la
seua eficiència energètica i per
utilitzar la geotèrmia. El presi-
dent de la Diputació, Joan Re-
ñé, va destacar la importància
d’aquests equipaments “neces-
saris per als habitants del terri-
tori i dels municipis petits per-
què disposin de tots els serveis
des de la proximitat”, va dir Re-
ñé.

Així mateix va explicar que
l’ens provincial també invertirà
un milió d’euros en l’ampliació

Inversió de 800.000 euros al
consultori mèdic d’Organyà
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Inauguració del nou consultori mèdic d’Organyà.
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i reforma del CAP d’el Pont de
Suert.

Durant la visita a l’Alt Urgell,
Reñé també va inaugurar les
obres de millora de la carrete-

ra LV-LV-5118a, de la C-362 a
Peramola, i la LV-5119, de la C-
362 aTragó. En aquestes obres
l’ens provincial ha invertit un to-
tal de 220.708 euros.

Picabaralla al Parlament
per ajuts a Aran
❘ BARCELONA ❘ CiU i PP es van
enfrontar ahir al Parlament,
després que la formació na-
cionalista i ERC rebutgessin
una moció del PP per dotar
de línies d’ajuts els ajunta-
ments de la Val i el Sobirà
afectats per les riuades. La di-
putada lleidatana Dolors Ló-
pez va lamentar “la falta de
sensibilitat” de CiU i ERC. El
diputat de CiU i alcalde deVi-
elha, Àlex Moga, per la seua
part, va acusar el PP i PSC de
practicar “una política d’apa-
rador” perquè la Generalitat
ja està aplicant un pla de xoc
en les dos zones. El diputat
del PSC i alcalde de Lleida,
Àngel Ros, per la seua part,
va acusar el Govern de dei-
xar al marge Lleida, el Piri-
neu iAran, amb la qual cosa
“és un Govern desentès i des-
interessat”.

El turismenacional,
contra la taxa turística
❘ LLEIDA ❘ La confederació cata-
lana d’hostaleria va assegu-
rar ahir que la taxa turística
que es va començar a aplicar
a Catalunya fa un any gene-
ra més rebuig entre els viat-
gers espanyols que entre els
estrangers. Considera que les
zones turístiques del Pirineu
i Lleida mantenen una opo-
sició frontal a la taxa perquè
és un “greu perjudici”.

CiU, contra la reforma
local del Govern
❘ MADRID ❘ CiU va votar ahir a
la comissió d’Hisenda del
Congrés en contra de la refor-
ma de l’administració que
prepara el Govern.

El ple municipal de l’ajuntament de les Borges Blanques.

A. BORGES BLANQUES

REDACCIÓ
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La majoria
de les capitals de comarca estan
ultimant l’aprovació de les or-
denances fiscals per al 2014 que
plantegen en la major part dels
casos la congelació dels tributs
i taxes, tret de l’aigua i les es-
combraries que pugen fins a un
6,6%, com és el cas deTàrre-
ga,Mollerussa o les Borges Blan-
ques. Precisament la capital de
les Garrigues va aprovar ahir
l’increment d’un 5% el preu de
l’aigua i la congelació de la res-
ta dels tributs com l’IBI, l’impost
de vehicles i d’Instal·lacions i
Obres (ICIO). Respecte a l’aug-
ment del preu de l’aigua, signi-
fica un increment de 2,86 euros
per família al rebut trimestral.
El consistori bonificarà al 50%
la llicència d’activitat per a co-
merços amb l’objectiu de fomen-
tar la implantació de noves ac-
tivitats empresarials.Solsona va
aprovar ahir congelar la majo-
ria de les taxes, impostos i preus
públics.

El ple va aprovar suprimir la
taxa per als residus volumino-
sos per eradicar-ne l’abandó a la
via pública, i el reglament del
servei municipal d’abastament
d’aigua.

A més, els ajuntaments de
Cervera, Tremp, Sort i el Pont
de Suert preveuen aprovar en
els pròxims dies unes ordenan-
ces que suposaran la congelació

Les capitals de comarca congelen
taxes tret de l’aigua i les escombraries
La majoria pendents de la rebaixa dels valors cadastrals per modificar el tipus de
l’IBI || El plede lesBorgesvaaprovar ahir apujar el 5%el subministramentdeboca

AJUNTAMENTSTRIBUTS

de les taxes en la majoria dels
casos. Gairebé tots estan pen-
dents a més que el ministeri
d’Hisenda confirmi les seues
sol·licituds per rebaixar els va-
lors del cadastre, la qual cosa su-
posaria una rebaixa al rebut de
l’IBI si no es canvien els tipus
impositius. Entre les capitals de
comarca que estan en aquesta
situació, hi ha Tàrrega, Cervera,
la Pobla, el Pont de Suert, Sol-
sona i les Borges Blanques.

ALTRESMUNICIPIS

Tàrrega.Tàrrega preveu aprovar les ordenances per al 2014, conge-
lant els tributs tret del que afecta l’aigua, que pujarà un 6,6%.

Mollerussa.Mollerussa va aprovar la congelació d’impostos i un in-
crement del 0,5% de la taxa de recollida d’escombraries i del 3,4% de
la de l’aigua de boca.

Balaguer. El consistori preveu un ple extraordinari per aprovar els
impostos del 2014, amb augments que no superaran l’IPC.

Patronal, UP i
Jarc, contra la
pujada del cànon
de l’aigua un 7%

ACA

❘ LLEIDA ❘ El consell d’adminis-
tració de l’Agència Catala-
na de l’Aigua va aprovar ahir
els pressupostos per al 2014,
que inclouen pujar el cànon
de l’aigua un 7,2%, la qual
cosa suposarà uns 40 cèntims
més al mes per rebut per a ca-
da família. Els sindicats UP i
Jarc (amb un vot compartit)
i la patronal catalana Foment
van votar-hi en contra, segons
fonts properes. Unió de Pa-
gesos, a més, va considerar
que l’aplicació del cànon a les
explotacions ramaderes per
primera vegada l’any que ve
és il·legal i va avançar que de-
manarà als grups parlamen-
taris que s’hi oposin. Consi-
dera que és un impost, i no
una taxa, ja que cobra per un
servei que moltes granges no
reben.

Vila augura un
“front obert”
ambMadrid per
l’eurovinyeta
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❘BARCELONA ❘ El conseller deTer-
ritori, SantiVila, va assegurar
ahir que la Generalitat tindrà
un "front obert” amb Foment
el 2014 per la negativa de
Madrid d’aplicar l’eurovinye-
ta (peatge) a les vies d’altes
prestacions de l’Estat i, alho-
ra, no permetre a la Genera-
litat cobrar aquesta taxa a les
seues autovies, tal com pre-
veu a l’EixTransversal.Va la-
mentar que el sistema“no se-
rà coherent” i va assenyalar
que el Govern espanyol “dó-
na arguments per a la seces-
sió”.“Esperarà a aplicar l’eu-
rovinyeta fins que la UE l’im-
posi”, va afegir.

“Pensen que superaran els
problemes de corrupció però
no superaran fer de pagament
les vies d’altes prestacions”,
va ironitzar.
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