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❘ LLEIDA ❘ La inversió de la Gene-
ralitat a Lleida caurà en picat el
2014 respecte als comptes del
2012, els últims aprovats pel Go-
vern després d’un any en què
han estat prorrogades. Les par-
tides per a inversions ascendei-
xen a 128,2 milions d’euros en
el projecte de pressupostos que
l’Executiu català va entregar ahir
al Parlament per a la seua tra-
mitació a la cambra catalana.
Aquesta xifra suposa un 42,6%
menys que els 223 milions pres-
supostats el 2012 i només una
tercera part de la inversió de 390
establerta en els pressupostos
del 2009.

El Segarra-Garrigues copa de
nou una part important de la in-
versió a Lleida per al pròxim
any, a través d’una quinzena de
partides que sumen 22,4 mili-
ons d’euros per a xarxes de re-
gadiu a les Garrigues, el Segrià
i l’Urgell, concentracions par-
cel·làries i mesures de correcció
d’impacte ambiental.

Fonts del departament d’Agri-
cultura van precisar que aques-
ta suma correspon a l’amortit-
zació de treballs ja executats,
mentre que els nous s’hauran
d’establir en el pressupost de la
concessionària,Aigües del Se-
garra-Garrigues.

Per la seua part, els pressupos-
tos preveuen una partida demés
de 30milions per a la variant de
la C-13 aVilanova de la Barca i
Térmens, l’obertura del qual és
prevista per a abril. La major
part correspon a amortitzar tre-
balls ja realitzats.

Altres partides destacades en
matèria de carteres són 1,5 mi-
lions per a expropiacions de la
variant sud de Lleida i 750.000
euros d’inversió.També hi ha
181.266 euros per a la correc-
ció de l’impacte de l’EixTrans-
versal entre Cervera i Manresa.
En matèria de comunicacions,
destaquen també tres partides
per un valor total de 4,3 milions
d’euros per a l’adquisició de ma-
terials per a la línia ferroviària
de la Pobla, on el Govern plane-
ja adquirir trens per substituir
l’operativa de Renfe.

Les obres per convertir l’ae-
ròdrom de la Seu en aeroport
comercial sumen 780.000 euros,
mentre que el pressupost con-
templa partides per a l’escola
Saladar d’Alcarràs i Els Raiers
de la Pobla, així com per al CAP,
l’hospital lleuger i l’edifici ju-
dicial de Balaguer i la reforma
del de Lleida.

La inversió del Govern a Lleida cau a
128milions, un terç de la del 2009
Bona part de les partides corresponen a l’amortització d’obres ja executades

Els pressupostos de la Generalitat per al 2014 preveuen a Lleida una inversió de 128,2 milions d’euros, una xifra un

42% inferior a la del 2012 i de la qual bona part correspon a l’amortització de treballs ja executats. Les partides

destinades a inversions a les comarques lleidatanes suposen una tercera part de les assignades als comptes del 2009.

❘ LLEIDA ❘La llei d’acompanyament
als pressupostos permetrà, com
va avançar SEGRE, instal·lar una
gran superfície en parcs de lleu-
re i recreatius com el que pretén
la Paeria al parc de les Basses.
Ho fa, no obstant, explicitant di-
versos requisits.

Els més importants són una
inversió mínima de 25 milions
d’euros per al conjunt del pro-
jecte i un termini màxim per pre-
sentar la sol·licitud de llicència

comercial que conclou el 31 de
desembre del 2016. És a dir, que
la Paeria disposarà de només 3
anys per tirar endavant el pro-
jecte.

Aquesta gran superfície, que
podrà ser individual o col·lecti-
va, haurà d’ubicar-se a l’exteri-
or de la zona d’accés restringit
al parc i dedicar-se exclusiva-
ment a la venda de productes
vinculats al parc o les seues
atraccions o a equipament de la

persona i articles esportius. Es-
tarà qualificat com a gran esta-
bliment comercial, figura que la
llei limita a una superfície de

Via lliure a una gran superfície a les
Basses, però sols si es concreta en 3 anys

venda d’entre 1.300 i 2.500 m²
L’inici de l’activitat també està
condicionat a l’obertura al pú-
blic del parc i l’execució del 50%
de la inversió. Dins del recinte,
hi podrà haver botigues petites
i mitjanes, però només per a la
venda de marxandatge del parc
i sense superar un 10% de la se-
ua superfície d’ús privada.

Aquesta disposició permet li-
quidar el litigi que la Paeria man-
tenia amb Comerç per la seua
negativa a autoritzar una gran
superfície a les Basses.

L’acord arriba després de les
negociacions de l’alcalde, Àngel
Ros, i el cap de l’oposició, Joan
Ramon Zaballos, amb la conse-
lleria.

2.500
METRES QUADRATS

La disposició preveu autoritzar un
“gran establiment comercial”, figura
que té un límit de 2.500 m²

PRINCIPALS INVERSIONS

ALT URGELL

ANY 2014

4.648.558 €
ANY 2012

10.436.136 €

Aeroport de la Seu 780.000 €

Regs de l’entorn de Rialb 127.122 €

Urbanitz. Horta del Valira 1.169.380 €

Millores viàries 2.572.053 €

Terminal per a l’aeroport

ALTA RIBAGORÇA

ANY 2014

381.868 €
ANY 2012

336.433 €

Manteniments viaris 381.868 €

Arranjaments en carreteres

VAL D’ARAN
ANY 2014

1.696.928 €
ANY 2012

866.059 €

Antiallaus a la C-28 1.286.557 €

Condicionament C-28 16.929 €

Manteniment viari 393.440 €

Evitar llargs talls a la Bonaigua

GARRIGUES
ANY 2014

7.655.579 €
ANY 2012

69.850.402 €

Xarxa del Segarra-Garrigues 5.900.000 €

Xarxa regulació 905.000 €

Obres carretera L-201 6.802 €

Obres C-233 160.917 €

De nou regs

NOGUERA
ANY 2014

37.115.387 €
ANY 2012

14.286.079 €

CAP i hospital lleuger 1.869.576 €

Nou edifici judicial 1.000.000 €

Variant Térmens 30.196.000 €

Carretera Ponts-Oliola 768.546 €

Polígon Campllong 150.000 €

Desbloquejar el nou jutjat

PALLARS JUSSÀ

ANY 2014

5.291.435 €
ANY 2012

9.686.488 €

CEIP Els Raiers 2.658.469 €

Regadius Conca de Tremp 799.773 €

Hospital de Tremp 306 €

Material ferroviari 1.155.000 €

Una ampliació escolar reclamada

PALLARS SOBIRÀ
ANY 2014

6.396.130 €
ANY 2012

3.062.371 €

Aportacions a FGC 6.000.000 €

Travessia C-13 Sort 14.261 €

Manteniment viari 381.868 €

Pistes d’esquí de Ferrocarrils

PLA D’URGELL

ANY 2014

2.113.953 €
ANY 2012

3.567.401 €

Segarra-Garrigues 66.500 €

CEIP Vila-sana 712.743 €

Polígon Vinyes del Mig 719.191 €

Àrea industrial de Bell-lloc

SEGARRA
ANY 2014

1.019.300 €
ANY 2012

3.314.459 €

Depuradora de Cervera 6.800 €

Carretera B-100 St.Guim 142.867 €

Impacte Eix Transversal 186.759 €

Segarra-Garrigues 283.233 €

El regadiu, obramés important

SEGRIÀ

ANY 2014

49.547.290 €
ANY 2012

54.165.372 €

Reforma edifici judicial 2.125.562 €

Col·legi Parc del Saladar 910.003 €

Expropiacions variant sud 750.000 €

CAP Onze de Setembre 3.354.674 €

Segarra-Garrigues 4.409.062 €

Treballs a l’Audiència Provincial

SOLSONÈS
ANY 2014

597.390 €
ANY 2012

2.278.318 €

Partida Sta. Llúcia Solsona 100.000 €

Cabana del Màrtir 69.740 €

Manteniments viaris 411.749 €

Polígon industrial Santa Llúcia

URGELL
ANY 2014

8.840.618 €
ANY 2012

36.231.316 €

Segarra-Garrigues 7.981.483 €

Col·lector Bellpuig 160.000 €

Reforç carretera L-201 6.802 €

La Canaleta de Tàrrega 69.000 €

La principal inversió del canal

Gairebé sense
dinersper iniciar
noves
infraestructures

■ Els pressupostos per al
pròxim any inclouen es-
cassíssimes partides per
a l’execució de noves obres
i contemplen únicament
diners per a infraestructu-
res ja iniciades com les ja
citades de la variant deVi-
lanova de la Barca i Tér-
mens o el Segarra-Garri-
gues.

La principal inversió
que no figurava en els
pressupostos anteriors és
la col·locació de les barre-
res antiallaus reivindica-
des per evitar talls a la car-
retera C-28 durant els me-
sos d’hivern per allaus.

S’ha de recordar que,
l’hivern passat, aquesta via
va patir nombrosos talls a
la Bonaigua i al seu pas
perAran per risc d’allaus.
També figura una partida
per a l’adquisició de nous
trens per a la línia de la Po-
bla, una compra que s’ha
demorat.

EVOLUCIÓDELSPRESSUPOSTOSENMILIONSD’EUROS

2009 2010 2011 2012 2014

390 350 280 223 128
Aquest 2013 no hi ha hagut pressupostos perquè es van prorrogar els del 2012.

Rosendo Manrique
Resaltado


