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Dia sense Cotxes diumenge amb una 
desena de carrers principals tallats.
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El pare del nadó agredit ja va ser
condemnat per lesions i injúries.
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Larrosa va replicar ahir a les acusacions del govern municipal sobre la situació econòmica de la Paeria.

amaDo forrolla

S.e.
❘ llEiDa ❘ El cap de l’oposició i 
exalcalde socialista, Fèlix Lar-
rosa, va atribuir ahir les afir-
macions de dilluns de l’alcalde 
Miquel Pueyo sobre la situació 
econòmica de la Paeria en les 
quals va dir que el deute és de 
175 milions, a una voluntat de 
“generar alarma” i d’“amagar 
la seua falta de projecte” per a 
la ciutat. 

El va acusar de “tergiversar 
les valoracions amb intencio-
nalitat política” i va considerar 
que “confon transparència amb 
irresponsabilitat”, atès que les 
xifres que va citar com a noves 
ja eren al web de la Paeria. “Fer 
una roda de premsa amb infor-
mació publicada periòdicament 
al web de l’ajuntament és part 
de la tragicomèdia generada des 
del govern”, va incidir.

Larrosa va defensar la “trans-
parència dels governs socialistes 
durant molts anys” i va apuntar 
que “el deute de la Paeria no 
és perquè ens n’hàgim anat de 
copes, sinó fruit d’una volun-
tat de transformació positiva 
de la ciutat”. Va afirmar que “la 
Paeria és una institució solvent 
i així ho acrediten les adminis-
tracions superiors i les entitats 
financeres” i va acusar el go-
vern d’“obviar” informacions 
com que “en dos anys el deute 
s’ha reduït en 20 milions i s’ha 
rebaixat un 3% de l’IBI”. 

Així mateix, va negar que un 
deute del 106% dels ingressos 
limiti la capacitat d’inversió, va 
xifrar en 5 euros per habitant i 
any el deute financer i va dir 

Larrosa acusa Pueyo de generar alarma amb 
les finances de la Paeria, que veu “solvents”
El cap de l’oposició i exalcalde socialista diu que les xifres que va citar el govern ja estaven publicades al 
web i afirma que en va obviar d’altres a propòsit || Considera que així “amaga la seua falta de projecte”

economia polèmica

que per cada euro que la Paeria 
inverteix es retorna a la ciutada-
nia en serveis per valor d’1,20. 
Va recordar que el 2018 va tan-
car amb 5 milions de romanent i 
650.000 euros de superàvit i va 

afegir que al juny també s’havia 
executat ja el 66% del pressu-
post, però va apuntar que “es 
poden traspassar partides d’un 
lloc a un altre”. Va atribuir algu-
nes partides esgotades d’aquest 
any a les transferències a orga-
nismes municipals o a pagar ser-
veis com la jardineria.

“La Paeria bloqueja tot el 
crèdit una vegada entra en vi-
gor el pressupost i es considera 
la partida executada, però les 
concessionàries poden portar 
a terme les tasques que tenen 

encomanades durant tot l’any”, 
va asseverar.

Així mateix, Larrosa va acu-
sar l’actual govern d’amagar 
també el deute de 10 milions 
de la Generalitat amb el con-
sistori i que la meitat del deute 
del parc de Gardeny correspon 
a la Universitat de Lleida. En 
aquest sentit, va recordar que 
el Govern es va comprometre 
per escrit a assumir vint milions 
i no l’ha complert.  “No és un 
govern honest ni valent ni em-
prenedor”, va sentenciar.

tranSvaSament
assegura que el juny del 
2018 el pressupost estava 
executat al 66% i que es 
poden transvasar partides

“Ens enganyen 
perquè en el pacte 
de govern diuen 
que apujaran l’IBI”
n El PSC va qüestionar 
l’anunci de no apujar im-
postos als ciutadans argu-
mentant que al pacte de 
govern figura incremen-
tar l’IBI a un 10% dels va-
lors cadastrals més alts. 
“O ens va enganyar o ens 
enganya ara”, va indicar. 
Larrosa. També el va acu-
sar de “posar obstacles al 
desenvolupament públic i 
urbanístic de la ciutat” per 
no haver executat en tres 
mesos de mandat “obres 
aprovades i amb finança-
ment”, com els pressupos-
tos participatius. Va negar 
irregularitats comptables 
a l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme, com va 
denunciar l’edil d’Hisen-
da Montse Pifarré, i va 
anunciar que demanarà 
explicacions i fins i tot la 
celebració d’una comissió 
especial. I si no hi acce-
deix, demanarà “la seua 
renúncia”. Respecte a la 
partida esgotada per a fes-
tes, va dir que les infraes-
tructures de les de Tardor 
es van contractar amb les 
de maig. També va denun-
ciar una despesa de 2.000 
€ en un equip informàtic 
per al cap de gabinet.

❘ llEiDa ❘ La proposta d’ordenança 
de l’Horta que va presentar ahir 
la Paeria no inclou cap regula-
ció sobre tasques agrícoles com 
ensulfatar els arbres o l’ús d’es-
pantaocells acústics, va indicar 
ahir el president de la comissió 
de l’Horta de la Federació d’As-
sociacions de Veïns, Salvador 
Solsona. “Reclamarem que s’hi 
inclogui”, va apuntar. També 
va preguntar si s’instal·laran les 
càmeres previstes en encreua-
ments perillosos. El president 

de la comissió territorial, David 
Melé, va dir que l’ordenança es 
redactarà amb la màxima parti-
cipació. L’objectiu és regular la 
convivència entre les persones 
que viuen, treballen o gaudei-
xen de l’Horta, prioritzant les 
activitats agrícoles o ramaderes. 
Concretarà les normes sobre 
xarxes viàries, telecomunica-
cions, conservació de finques 
i paisatge. El document inicial 
indica que la maquinària haurà 
de maniobrar sempre a l’interi-

or de les parcel·les, prohibeix 
que visitants cullin fruita de 
les finques (encara que sigui a 
terra), tirar escombraries i fer 
sorolls que molestin la fauna i 

obliga a arreglar finques sense 
conrear. Preveu sancions lleus 
de fins 750 euros, greus de fins 
a 1.500 i molt greus de fins a 
3.000. L’edil Joan Ramon Cas-
tro va remarcar que veïns i en-
titats podran fer aportacions i el 
vicepresident de la comissió, Jo-
sep Maria Baiget, va apostar per 
promoure l’agroturisme. Marina 
Pifarré, representant del Co-
mú, aposta per “una Horta viva, 
consolidada i agermanada amb 
la ciutat”. I el portaveu del PP, 
Xavier Palau, va proposar fer 
un inventari de les deficiències 
i millorar la senyalització de ca-
mins, el control dels abocaments 
i restringir l’accés a partides uti-
litzades com a alternatives per 
accedir a Lleida.

L’ordenança de l’Horta no regula 
l’ensulfatat ni els espantaocells acústics

normativa comissió

ParticiPació
al document inicial no 
figura i els veïns demanaran 
que s’inclogui durant el 
període d’aportacions

‘Cimera’ de tècnics 
de promoció 
econòmica

globalleida

❘ llEiDa ❘ GlobaLleida va reunir 
ahir els tècnics de promoció 
econòmica que formen part 
de la Xarxa de Centres Inno-
vadors, la Xarxa Talent i la 
Rec Reempresa, en la jornada 
que celebra anualment a les 
instal·lacions de Mercolleida. 
L’objectiu és fomentar el tre-
ball en equip i crear un en-
torn cooperatiu que millori 
la gestió diara. L’encontre 
es va centrar en la ponència 
“Gestió del canvi i treball 
col·laboratiu”.
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