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Torna el caos a l’A-2 al xocar quatre
camions en una retenció al Pla.

www.segre.com/comarques
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Ajuda de trenta euros a famílies que
en gastin 300 en comerços locals.
p.
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municipis finances

Cent set pobles de Lleida, sense deutes amb
bancs, però 124 han de liquidar 218 milions

Més del seixanta per cent d’aquests crèdits corresponen a la Paeria de Lleida, amb 138 milions || Les
dades al tancament del 2019 ratifiquen la tendència a reduir l’endeutament just abans de la pandèmia
Els municipis que més deuen al tancament del 2019
Municipis amb més deute per habitant
Municipi

Els Omells de na Gaia
Bausen
Vallbona de les Monges
Seròs
Bovera
El Pont de Suert
Corbins
Lleida
Sant Guim de Freixenet
Tornabous

Municipis amb més deute viu

Euros per
habitant

Municipi

3.216
1.851
1.731
1.332
1.301
1.258
1.194
999
995
977

Lleida
Mollerussa
Tàrrega
Balaguer
La Seu d’Urgell
Alcarràs
Solsona
Cervera
El Pont de Suert
Seròs

Deute viu
(milers d’€)

138.871
11.372
9.370
6.673
5.773
3.236
2.927
2.875
2.794
2.562
Font: Ministeri d’Hisenda

R. ramírez

❘ lleida ❘ Un total de 124 ajuntaments lleidatans van iniciar
l’any devent 218,8 milions d’euros als bancs, mentre que els 107
restants no tenien crèdits per
liquidar. Així es desprèn de les
dades sobre deute viu dels ens
locals al tancament del 2019
que el ministeri d’Hisenda ha
publicat aquesta setmana. Les
xifres reafirmen la tendència
d’anys anteriors a la reducció
de l’endeutament, abans que la
crisi sanitària comencés a reduir
els ingressos dels consistoris a
través d’impostos i taxes, i incrementés les despeses per sobre de les previsions.
Davant d’aquesta situació,
alcaldes, alcaldesses i entitats
municipalistes exigeixen poder
utilitzar el superàvit municipal

jordi guardiola

per pal·liar perjudicis econòmics de la pandèmia (vegeu el
desglossament).
El nombre d’ajuntaments sense préstecs per tornar ha passat
de 95 al tancament del 2018 a
107 al concloure l’any passat.
Majoritàriament són poblacions
de menys de mil habitants, si
bé quinze d’aquestes superen
aquest llindar de població. Són
Alcoletge, Albesa, Bellvís, Bellcaire, Bellver, Bossòst, Golmés,
el Palau, Ivars d’Urgell, Isona,
Montferrer, Oliana, Puigverd de
Lleida, Vallfogona i Gimenells.

El pes de Lleida ciutat
El 63,4% del deute dels ajuntaments lleidatans correspon a
la Paeria de Lleida, amb 138,8
milions segons dades d’Hisenda. El segueixen a distància Mo-

infraestructures aeroports

Imatge d’arxiu dels Omells de na Gaia.

sort i vielha

Les capitals amb un deute
bancari més baix són Sort,
amb menys de 400.000
euros, i Vielha, amb 13.000
llerussa, amb 11,3 milions; Tàrrega, amb 9,3; i Balaguer, amb
6,6. A més d’aquestes quatre capitals, sis més tenen deutes per
sobre del milió d’euros. Són la
Seu, amb 5,7 milions; Solsona,
amb 2,9; Cervera (2,8); el Pont
de Suert (2,7); les Borges (2,2),
i Tremp (1,4). Per sota d’aquesta xifra, els crèdits de Sort se
situen en uns 377.000 euros, i
els de Vielha tot just arriben als
13.000.
Al marge de les capitals,

també supera el milió d’euros
el deute d’Alcarràs, Seròs, Almacelles, Alpicat, Corbins, Bellpuig, Torrefarrera i Sant Guim
de Freixenet. Un total de 46
municipis deuen entre cent mil
i un milió d’euros; i 59 n’han de
liquidar menys de cent mil.

Deute per habitant
Quant al deute per habitant,
els Omells de na Gaia encapçala la llista, amb més de 3.200
euros per veí. Aquesta situació
es remunta a fa més d’una dècada, quan va haver d’indemnitzar un accident amb més de
mig milió. El segueixen Bausen,
amb cinquanta-vuit veïns i que
deu 1.851 euros per cadascun;
i Vallbona, amb 1.731 euros per
habitant. Lleida ciutat deu 999
euros per cada censat.

Menys ingressos i
més despeses per
la crisi sanitària
n La reducció del deute
municipal ha estat una
constant durant anys. No
obstant, els ajuntaments
s’enfronten actualment a
una reducció d’ingressos
arran de l’aturada de l’activitat econòmica a causa
de la crisi sanitària i a la
decisió de bonificar i eximir de taxes i impostos
els afectats. Així mateix,
la compra de material
de protecció, desinfeccions i ajuts són despeses
imprevistes.

Els ens locals
exigeixen disposar
del seu superàvit
n La reducció del deute
és en gran part fruit de les
restriccions a la despesa i
la inversió que l’Estat va
establir el 2012 amb la
polèmica reforma local
(LRSAL). Ara, nombrosos ens locals es troben
sense crèdits i amb grans
superàvits acumulats que,
segons indica la norma estatal, no poden gastar. Per
això, exigeixen disposar
d’aquests fons per pal·liar els perjudicis de la crisi
sanitària.

municipis ple

Una altra aerolínia planeja La Seu aprovarà un pla de contenció
volar des de l’Alt Urgell
de la despesa al superar el límit el 2019
❘ La seu ❘ Una nova aerolínia amb
base a Tolosa, Cielo, es planteja
operar des de l’aeroport de la
Seu. Segons un dels seus fundadors, Martial Bot, han comunicat al Govern andorrà la intenció d’“oferir un pont aeri fluid
entre el Principat, Occitània i
Catalunya amb avions d’entre
quaranta-dos i quaranta-vuit
passatgers”, si bé va considerar
que, abans d’iniciar els vols, és
necessari millorar la connexió
per carretera des del recinte

aeroportuari fins al Principat.
La proposta de la firma inclou
una petita flota d’avions de l’empresa francesa ATR i la voluntat
és arribar a una acord amb Air
France per fer connexions amb
vols a altres destinacions amb
un únic bitllet.
Així mateix, Air Nostrum,
que recuperarà aquest divendres el vol a Palma des d’Alguaire, manté converses amb
Andorra per oferir vols des de
la Seu.

c. sans

❘ la seu ❘ El ple de la Seu preveu
aprovar avui un pla econòmic
financer per al 2020 i el 2021, a
l’incomplir la regla de despesa
en la liquidació del pressupost
del 2019. El regidor d’Hisenda,
Francesc Viaplana, va atribuir
l’incompliment a haver executat més inversió de l’habitual,
sobretot el primer trimestre de
l’any passat.
“Habitualment s’executa entre un 30 i un 40% del pressu-

post, i el 2019 es va acabar executant més d’un 70 per cent”,
va apuntar.
Entre les inversions destaca
el nou centre de serveis per a
les brigades d’obres i la pavimentació de carrers. Va afegir
que el pla comportarà contenció en les activitats de cada departament municipal, en subvencions i inversions. Viaplana
va insistir que l’ajuntament “no
té cap problema estructural” i
que “les mesures que prenem

ara evitaran estar malament
més endavant”. La ràtio d’endeutament és del 43 per cent,
una xifra “molt positiva”. El
ple convocat preveu també
aprovar la contractació d’un
préstec bancari a llarg termini
per assumir el capítol d’inversions del pressupost d’aquest
any. Per poder realitzar aquesta operació, va explicar Viaplana, era necessari primer
tenir aprovat el pla econòmic
financer.
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successos investigació

Detinguda a Cellers per
amenaçar de matar la seua filla

Els fets van tenir lloc diumenge passat i l’arrest es va produir en un hotel ||
Havia deixat un missatge al seu ex amb la intenció de suïcidar-se després
segre

redacció

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detenir el cap de setmana
passat una dona a Cellers que
havia amenaçat de matar la
seua filla de només dos anys i
després suïcidar-se. Segons van
confirmar fonts pròximes al cas
a aquest diari, els fets van tenir
lloc diumenge passat, quan els
agents van trobar la dona i la
nena en un hotel al costat del
pantà de Cellers. La dona va ser
arrestada i posada a disposició
del Jutjat de Tremp, que va decretar-ne l’ingrés a la presó. La
nena va ser entregada el mateix
diumenge al pare i es troba en
bon estat.
L’avís el va donar l’exparella de la detinguda, resident al
barri de Gràcia a Barcelona.
Segons va informar El Periódico, l’home va alertar els Mossos d’Esquadra després que la
seua exdona no li entregués la
nena malgrat tenir una ordre
judicial. L’exdona li va enviar un
missatge de Whatsapp per dirli que havia fugit amb la nena,
que la mataria i que després se
suïcidaria. El pare va alertar el
112 i els Mossos d’Esquadra van
iniciar la recerca de la mare i de
la nena. El diari assenyala que
una tieta de la dona va explicar als agents que aquesta havia
deixat a casa seua dos bosses i

Vista panoràmica amb Cellers, al Pallars Jussà, al fons.

a la presó

La dona, veïna de
Barcelona, va ingressar en
presó preventiva per un
homicidi en temptativa
que en una hi havia un testament (document que havia firmat al conèixer l’ordre judicial
que havia d’entregar la nena al
pare) i una nota de comiat amb
les seues últimes voluntats. Fins

fauna medi ambient

i tot havia canviat el seu cotxe
a nom del seu germà, sense que
aquest ho sabés, segons la informació publicada.

Fins a un hotel del Pirineu
En el dispositiu de recerca,
els mossos es van presentar al
domicili de la dona a la capital
catalana però no hi van trobar
ningú, per la qual cosa van començar a preguntar a familiars
i amics sobre on podria ser la
mare. Amb aquestes indagacions els agents van poder saber

que la dona podria trobar-se
en un hotel del Pirineu lleidatà
i els agents de la zona es van
dirigir al lloc. Segons El Periódico, quan els mossos van arribar a l’hotel, que és al costat del
pantà de Cellers, van trobar la
mare i la nena adormides al llit
de la seua habitació. Després
d’irrompre a l’interior de l’estança, van comprovar que estaven
adormides.
Els agents van decidir no arrestar de forma immediata la
dona per no espantar la nena i
van esperar a l’arribada del pare
a l’hotel, que es va fer càrrec de
la petita. En aquell moment, la
mare va ser arrestada per un
delicte d’homicidi en grau de
temptativa. Després de ser posada a disposició del Jutjat de
Tremp, se li va decretar l’ingrés
en presó preventiva.
Val a recordar que fa només
uns mesos es va produir un cas
polèmic després que una dona
es tanqués durant dies al consultat de l’Uruguai a Barcelona
per evitar que la seua filla de 8
anys fos entregada al seu pare,
que viu a Vielha. L’ordre d’entrega la va donar la jutge de Vielha després que l’Audiència de
Lleida arxivés una denúncia de
la mare contra la seua exparella
per presumptes abusos sexuals
a la filla.
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polèmica

Boicot contra
Facebook per
permetre
missatges d’odi
La xarxa social es
desploma a la borsa
❘ san francisco ❘ Desenes d’empreses, algunes de les quals
gegants de la publicitat, s’han
retirat de Facebook després
que la xarxa social permetés la publicació de missatges que incitaven a l’odi. Després de la pèrdua de milers
de milions i que continua a
l’alça, la plataforma de Mark
Zuckerberg va anunciar ahir
que està retirant totes les publicacions vinculades als boogaloo, un grup extremista
que dóna suport a una segona
guerra civil als Estats Units,
i ha prohibit qualsevol manifestació del moviment a la
seua plataforma per incitar
la violència i l’odi.
Facebook, que ha designat
el grup com una xarxa “antigovernamental perillosa i violenta”, va assenyalar en un
comunicat que la mesura ha
estat presa un mes després
que diversos alts càrrecs acusessin els boogaloo d’utilitzar la xarxa social per planejar l’assassinat d’un agent
de l’FBI. Companyies com
Coca-Cola, Honda, Verizon,
Levi Strauss o Starbucks
s’han afegit a la campanya
de boicot al retirar la seua
publicitat de la xarxa social,
la qual cosa ha fet que el seu
valor s’estigui desplomant a
la borsa. Zuckerberg sempre
s’ha negat a controlar els continguts a la xarxa fins que ha
hagut de cedir.

trànsit sinistralitat
albert sater/ipcena

maite monné

Imatge d’una cigonya amb aquesta anomalia al riu Segre.

Ipcena alerta de la pèrdua de
plomatge de cigonyes a Lleida
❘ lleida ❘ Ipcena ha posat en coneixement dels Agents Rurals i
del departament de Territori i
Sostenibilitat la pèrdua de plomatge que pateixen a la cara i
el coll algunes cigonyes que freqüenten el riu Segre a la ciutat
de Lleida.

L’entitat ecologista té constància d’entre quatre i cinc
exemplars que presenten aquesta “anomalia, malaltia o infecció” i Ipcena insta l’administració a dur a terme les actuacions oportunes per tal d’evitar
“danys majors”.

Cinc ferits en una col·lisió entre dos vehicles a la Bordeta
❘ lleida ❘ Cinc persones van ser
ateses a última hora de la tarda
d’ahir després d’una col·lisió
frontal entre dos vehicles que,
després del xoc, es van incen-

diar a la Bordeta. L’accident es
va registrar a les 19.49 hores a
l’altura del número 138 del carrer Hostal de la Bordeta quan
van xocar una furgoneta i un

turisme i es va calar foc. Al lloc
van acudir tres dotacions dels
Bombers, la Urbana i el SEM.
Les flames també van afectar
un transformador.

