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Més de 140municipis paren obres davant
dels retards en ajuts i no tenir fons propis
Un total de 147 poblacions prorroguen fins al 2015 actuacions subvencionades pel Puosc del 2012 ||
Dificultat per avançar pagaments i incertesa sobre quan cobraran els diners atorgats pel Govern

MUNICIPISOBRES

R. RAMÍREZ/REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘Més de la meitat dels mu-
nicipis de Lleida han ajornat
obres subvencionades pel Pla
Únic d’Obres i Serveis (Puosc)
de la Generalitat l’execució de
les quals era inicialment previs-
ta fins a final d’aquest any.Així
ho va corroborar el departament
de Governació, que va indicar
que 147 municipis lleidatans
s’han acollit a la pròrroga fins a
l’any 2015 del Puosc amb un to-
tal de 272 actuacions que teni-
en ajuts assignats per a l’anu-
alitat 2012.

Alcaldes consultats per aquest
diari van indicar que aquesta de-
cisió es deu a l’escassetat de fons
propis per avançar els pagaments
de les obres, sumada a la incer-
tesa sobre quan rebran les quan-
titats concedides pel Govern, que
han de cobrir la major part dels
treballs.

Entre els municipis que s’han
acollit a la pròrroga es compten
des de localitats amb escassa po-
blació i pressupost, amb dificul-
tats fins i tot per sufragar el per-
centatge de les obres que no co-
breixen les subvencions; fins a
capitals de comarca com Sort, el

Pont de Suert i Mollerussa, se-
gons fonts municipals.

La Generalitat va anunciar el
mes de març passat la possibi-
litat de prorrogar dos anys obres
pendents d’executar-se en el Pu-
osc 2008-2012. Governació va
indicar que cap municipi no ha
renunciat als ajuts concedits, si-
nó que han optat per acollir-se
a la pròrroga.

Entretant, municipis i altres
ens locals que han executat en-
tre l’any passat i el 2013 obres
subvencionades en l’anualitat
del Puosc 2012 esperen rebre les
quantitats assignades per la Ge-
neralitat, una vegada conclosos
i pagats els treballs. És el cas de
les Borges Blanques, que ha exe-
cutat els treballs del Puosc, pe-
rò ha prorrogat el Pla de Barris
de la Generalitat.

Per la seua part, la Mancomu-
nitat d’Aigües de les Garrigues
es troba a l’espera de cobrar
400.000 euros del Puosc que ja
ha abonat per renovar l’estació
deTorrebesses.

REE pagarà 5.000 € per cada torre als
afectats per la línia a Andorra
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Dos imputats al Pla per vendre
hormones per produir més llet
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147
MUNICIPIS

Un total de 147 municipis de Llei-
da s’han acollit a la pròrroga per
executar obres del Pla Únic d’Obres
i Serveis de la Generalitat.

272
OBRES PRORROGADES

Les obres pendents d’execució des
del 2012 i que els municipis han
acollit a pròrroga ascendeixen a
272 actuacions a Lleida.

LESCLAUS

2012
ANUALITAT DELS AJUTS

Els ajuts concedits en l’anualitat del
Puosc 2012 s’havien d’executar en
principi fins al 31 de desembre del
2013.

2015
LÍMIT DE LA PRÒRROGA

La pròrroga dels ajuts per a obres
de l’actual Puosc es prolongarà
fins al 31 de desembre de l’any
2015.

DADES

Pròrroga
❚ Governació va anunciar al març
la pròrroga fins al 2015 de les
obres del Puosc 2012, que s’havi-
en d’executar entre l’any passat i fi-
nals de l’actual. D’aquesta mane-
ra, els municipis sense recursos per
avançar el pagament de les obres
o per sufragar la part no subvenci-
onada podrien ajornar-les en lloc
de renunciar a ajuts concedits.

Puosc 2012
❚ Ens locals de Lleida que han exe-
cutat les obres subvencionades pel
Puosc 2012 esperen rebre la sub-
venció assignada. Alguns munici-
pis s’acullen a la pròrroga al no sa-
ber quant tardaran a cobrar els
ajuts després d’avançar el paga-
ment de les obres.

Sense renúncies
❚ Els ajuntaments han prorrogat
ajuts en lloc de renunciar a les sub-
vencions del 2012.Sant Ramon va fer millores en la pavimentació del barri de la Manresana amb ajuts del Puosc.
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❘ LLEIDA ❘ Mentre més de la meitat
dels ajuntaments de Lleida han
prorrogat fins al 2015 obres
pendents d’execució del Pla
Únic d’Obres i Serveis 2008-
2012, la Generalitat prepara la
nova convocatòria d’ajuts per
al període 2014-2016, després
d’un any sense noves assigna-
cions de fons.

Els municipis de Lleida i la
resta de Catalunya han acordat
en els seus plens les obres que
optaran a subvencions i espe-
ren ara que el departament de
Governació es pronunciï sobre
quines d’elles rebran els fons i
quines seran rebutjades. S’ha
de recordar que les bases
d’aquesta nova convocatòria es-
tableixen una sèrie de prioritats

a l’hora de concedir ajuts, en
funció del caràcter de primera
necessitat dels treballs que pro-
posen els ens locals.

Així mateix, està previst que
la dotació per al nou Puosc si-
gui inferior que l’anterior: 200
milions d’euros fins a l’any 2016
(als quals se sumaran les apor-
tacions de les diputacions) da-
vant dels 484 milions assignats
(tot i que encara no completa-

ment pagats) per al quinquen-
ni comprès entre els anys 2008
i 2012.

En aquest context, les bases
de la convocatòria i les dificul-
tats econòmiques que travessen
nombrosos consistoris es tradu-
eixen en peticions que,majori-
tàriament, es dediquen a millo-
res i actuacions en serveis bà-
sics com el subministrament
d’aigua potable i la xarxa de sa-
nejament.

D’aquesta manera, poc que-
da de les inversions en la cons-
trucció de nous equipaments i
en obres ornamentals anteriors
a la crisi, segons fonts munici-
pals. Part dels ajuts del nou Pu-
osc podran destinar-se a pagar
despeses corrents.

A l’espera dels nous ajuts del Puosc
Els ajuntaments han cursat peticions per al període 2014-2016 després d’un any
sense noves assignacions d’ajuts i el Govern ha de decidir a quins atorga fons

DOTACIÓ DEL GOVERN

Destina 200 milions al nou
Pousc, a què se sumaran
les aportacions de les
diputacions

La convocatòria
de l’anypassat, el
‘cotxeescombra’
■ Des de l’inici de la cri-
si, la programació d’obres
inicial del Puosc 2008-
2012 ha sigut objecte de
diferents canvis a petició
dels ajuntaments, consells
i altres ens locals benefi-
ciaris dels ajuts, que en al-
guns casos han sol·licitat
ajornaments en l’assigna-
ció d’ajuts.

La convocatòria de
l’any 2012 recollia algu-
nes obres ajornades en
anys anteriors.

EXECUTADES I NO COBRADES

Ens locals de Lleida
han executat obres del
Puosc i esperen cobrar
l’ajuda atorgada
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