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❘ LLEIDA ❘ La Generalitat de Ca-
talunya ha reduït la factura
que paga pel lloguer d’edifi-
cis i locals a Lleida en
880.911 euros en els dos úl-
tims anys, segons la compa-
rativa entre les dades del pres-
supost del 2012, l’últim apro-
vat, i del projecte de pressu-
postos del 2014, ara en trà-
mit.

Així, segons les dades de
la memòria d’arrendaments
i compres d’immobles, el Go-
vern ha passat d’assumir una
factura de 8.777.303 euros
anuals a 7.896.391.Aquest
document inclou no només
els lloguers tradicionals d’ofi-
cines, sinó també compres
d’edificis que s’han dut a ter-
me a través de fórmules de
pagament diferit, com el mè-
tode alemany o els censos
emfitèutics, entre altres.

Alguns dels imports més
elevats que s’assumeixen dins
d’aquest capítol d’arrenda-
ments corresponen a centres
educatius construïts durant la
dècada passada. La inversió
més gran són els 841.417 €
consignats per a la seu d’Agri-
cultura a Camp de Mart, ad-
quirida el 2001 per 16,7 mi-
lions, però que encara s’està
pagant.

El delegat de la Generali-
tat, Ramon Farré, va destacar
que aquesta reducció en el
cost dels arrendaments reflec-
teix la “voluntat de raciona-
litzar l’ús d’espais per deixar
lloguers” des de l’inici de la
passada legislatura i també
que“s’ha mirat de liquidar el
que es pot i no afegir noves
càrregues” a les inversions di-
ferides. “És un descens mo-
dest, però substancial. És un
estalvi que té límits, perquè
el servei cal prestar-lo, però
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cal anar reduint-lo al màxim”,
va destacar Farré.

Va posar com a exemple
d’aquesta política la renún-
cia a la nova seu de la conse-
lleria d’Agricultura a Gar-
deny. En canvi, la seu única a
Magisteri està descartada.

❘ LLEIDA ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida jutjarà demà un jove
acusat d’apunyalar al coll el vi-
gilant de seguretat d’un pub de
Lleida que l’acabava de fer fo-
ra del local per intentar robar
a un client de l’establiment. La
fiscalia sol·licita per a l’acusat
una pena de deu anys de pre-

só, vuit per intent d’homicidi i
dos per robatori amb intimida-
ció. Els fets van ocórrer el 22
de desembre de l’any passat,
quan el processat va assaltar un
jove als lavabos del pub Fissu-
re i “va traure una navalla, l’hi
va posar al costat i li va dir dó-
na’m els diners”. La víctima va

empènyer l’acusat i va sortir
corrents del lavabo. Després el
vigilant de seguretat va veure
com intentava robar jaquetes i
el va fer fora del local.Quan es-
tava al carrer, l’acusat va trau-
re una navalla i va apunyalar al
coll el guàrdia, que va resultar
amb ferides lleus.

Fiscalia demana 10 anys per a un acusat
d’apunyalar un guàrdia en un pub
Vuit per intent d’homicidi i dos per robatori amb intimidació
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Despesa enarrendaments
❚ La despesa a sumarà el
2014 un total de 7,9 milions,
un 10% menys. La superfície
arrendada passa de 72.193 a
70.179 m².

Lleida capital
❚ Es paga lloguer per 24 locals
i edificis, entre oficines admi-
nistratives, jutjats, centres
educatius, magatzems i ar-
xius. El cost total és de
4.116.600 €.

Restade la província
❚També es lloga a Albatàrrec,
Alcarràs, Aitona, Balaguer, les
Borges, Cervera, Mollerussa,
Penelles, Ponts, la Seu, Solso-
na, Sort, Tàrrega, Torre de
Cabdella, Torrefarrera, Tremp,
el Pont i Vielha.
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