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Prop de 600.000
euros per al
centre històric
d’Agramunt

MUNICIPIS

❘ AGRAMUNT ❘ La reducció del
deute (ara d’un 60%) i els ro-
manents de tresoreria perme-
tran a l’ajuntament d’Agra-
munt abordar la millora de
dos carrers del centre histò-
ric, en concret el carrer Sió i
el carrer de la plaça de l’Es-
glésia així com els porxos del
carrer Sant Joan. Segons l’al-
calde, Bernat Solé, l’actuació
suposarà una inversió de
578.000 euros i per tal de su-
fragar-los es compta amb una
ajuda de 289.000 dels fons
Feder de la UE i se n’han
sol·licitat 217.000 dins del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PU-
OS), de tal manera que el con-
sistori no haurà de sol·lici-
tar crèdits.

M.M.B./J.G.
❘ LLEIDA ❘ El ple de la Diputació va
aprovar ahir per unanimitat el
pressupost de l’any vinent, que
ascendeix a 102,3 milions d’eu-
ros, una xifra similar a la de
l’exercici d’aquest any. Per ter-
cer any consecutiu, CiU, CDA,
PSC, ERC i PP van avalar uns
comptes amb una clara vocació
d’ajuts als ajuntaments, segons
va explicar el president, Joan Re-
ñé, qui va agrair la “responsabi-
litat” i “generositat” dels dife-
rents grups polítics.

El portaveu del PSC, Joan
Amézaga, va criticar la retalla-
da de la partida per al Patronat
de Promoció Econòmica, men-
tre que el portaveu d’ERC, Jau-
me Gilabert, va valorar l’esforç
per sufragar ajuts per al men-
jador i transport escolar, guar-
deria i escoles de música, en-
cara que tant els republicans com
els socialistes van recordar que
es tracta d’un esforç que li cor-
respon al Govern.

Per la seua part, el portaveu
del PP, Salvador Puy, va remar-
car que el 90% del pressupost
procedeix d’aportacions de l’Es-
tat a partir dels impostos que pa-
guen els lleidatans. Més de 38
milions es destinen a ajuts als
municipis i consells comarcals
(vegeu SEGRE de dimarts).Ai-
xí doncs, el pressupost per a
l’any 2014 també preveu una
partida de 250.000 euros per a
GlobaLleida, 125.000 menys
que el 2013, ja que, segons va
explicar Reñé, el consorci comp-
ta amb un superàvit de 330.000
euros i no és necessari aportar-
hi més diners.

Menys deute

El pressupost preveu reduir
en 8,6 milions l’endeutament de
l’ens provincial. Sobre aquesta
qüestió, el president de la comis-
sió d’Hisenda de la Diputació,
Josep Maria Roigé, va assenya-
lar que els ingressos s’han cal-
culat “de forma realista” per tal
de buscar l’equilibri pressupos-
tari i que no s’han previst noves
operacions d’endeutament du-
rant el pròxim exercici. Reñé,
per la seua part, també va apun-
tar que des de l’inici de l’actu-
al mandat, el deute de la Dipu-
tació ha descendit en 26 milions
d’euros.

D’altra banda, la Diputació
celebrarà dilluns el centenari de
la incorporació de l’ens provin-
cial a la Mancomunitat de Cata-
lunya.

LaDiputació aconsegueix per tercer
cop unanimitat en els pressupostos
Ascendeixen a 102,3milions, preveuen reduir el deute i destinen 38milions a ajuts
a ens locals || Reñé agraeix la “responsabilitat” dels grups a l’oposició
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Joan Reñé, en unmoment del ple celebrat ahir i que va aprovar els pressupostos.

ÓSCAR MIRÓN

■Alcaldes de Lleida van afir-
mar ahir que avalaran la pro-
posta llançada per diferents
organitzacions municipalis-
tes (entre elles l’ACM i la
FMC) per portar davant del
Tribunal Constitucional la re-
forma local aprovada dijous.
Així ho van indicar els alcal-
des de Lleida capital,Tàrre-
ga, Balaguer, la Seu,Tremp,
les Borges,Tremp, el Pont de
Suert,Vielha o Mollerussa,
entre altres. Els alcaldes, al
mateix temps, van reiterar les
seues crítiques a la reforma
al considerar que envaeix les
seues competències i supri-
mirà serveis que els ajunta-
ments presten als ciutadans.
El president de la Diputació,
Joan Reñé, va acceptar una
reunió de tots els grups de la
corporació a petició del dipu-
tat d’ERC, Jaume Gilabert.
La llei serà recorreguda per
un col·lectiu d’ajuntaments
de tot l’Estat (se’n necessi-
taria en aquest cas el suport
de la meitat), formacions po-
lítiques com el PSOE i les as-
sociacions municipalistes de
Catalunya. Per contra, el pre-
sident de la Federació Espa-
nyola de Municipis i Provín-
cies i alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna (PP), la va
defensar: “És una peça clau
per al municipalisme”.

Ajuntaments de Lleida aniran
al TC contra la reforma local
Crítiques generalitzades dels alcaldes de la província

L’OPINIÓDELSALCALDES

L’esquí espera
vendre 210.000
forfets

TURISME

❘ LLEIDA ❘ El Patronat deTurisme
de la Diputació espera més
de 100.000 visitants a les es-
tacions d’esquí lleidatanes du-
rant les festes de Nadal,Any
Nou i Reis, amb unes vendes
demés de 210.000 forfets.Ai-
xí ho va avançar ahir l’ens de
promoció turística, que va re-
cordar que aquesta previsió
representa el 17% del total
de la temporada i que està
condicionada a un temps ade-
quat per esquiar. Amb tot,
l’ocupació podria vorejar el
90% entre Sant Esteve iAny
Nou i situar-se entre el 70 i el
80% entre el 2 de gener i
Reis.

Projecte de
gestió forestal
al Jussà

MEDIAMBIENT

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ L’asso-
ciació ecologista Ipcena va
presentar ahir a Sant Esteve
de la Sarga el Projecte Bru-
gal, dedicat a la gestió fores-
tal sostenible a la zona del
Montsec d’Ares que, en tres
anys, ha actuat sobre 200 hec-
tàrees d’una antiga repobla-
ció d’arbres dels anys 60.Ai-
xí, les actuacions han com-
près també la recuperació de
més de 50 quilòmetres de ca-
mins per impulsar el sende-
risme, la rehabilitació d’un
antic molí de farina i el des-
envolupament d’una estufa
que utilitza estelles com a
combustible.

«És presumptament
inconstitucional.
Nosaltres seguirem
donant serveis»

ÀNGEL ROS LLEIDA

«Una llei que poc té
de racional. Els
ajuntaments
gestionem bé»

ROSAMARIA PERELLÓ TÀRREGA

«Atemptat a
l’autonomia local i
atac a municipis i les
seues competències»

ALBERT BATALLA LA SEU

«Ataca la nostra
voluntat de prestar
serveis des de la
proximitat»

JOSEPMARIA ROIGÉ BALAGUER

«Nova traïció cap a les
competències de
Catalunya. Se salven
altres comunitats»

MARC SOLSONAMOLLERUSSA

«Existeix una voluntat
de centralització que
va avançant i una
voluntat de control»

ÀLEXMOGA VIELHA

«Tant aquesta llei com
la que promou la
Generalitat agredeixen
el món rural»

VÍCTOR ORRIT TREMP

«Ens trau funcions.
Les prestacions s’han
de donar des de la
proximitat»

ENRIC MIR LES BORGES

«Un atac a
l’autonomia local i és
un menyspreu als
pobles petits»

ALBERT ALINS EL PONT

«Aquesta llei és
una catàstrofe.
Destrossa els
municipis petits»

LLÀTZER SIBIS SORT

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Rosendo Manrique
Resaltado


