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El govern de la Paeria
proposa congelar les taxes
Mínguez diu que reduir l’IBI afectaria un pilar dels ingressos ||
Destaca que la plusvàlua sí que baixarà al fer-ho el valor cadastral
LLEONARD DELSHAMS

J.M.A

❘ LLEIDA ❘ L’equip de govern socialista de la Paeria proposarà
una congelació de totes les taxes per a l’any que ve en les noves ordenances fiscals que s’han
d’aprovar aquest mes. Així ho
va assenyalar ahir a aquest diari la tinenta d’alcalde d’Hisenda, Montse Mínguez. “Apostem
per una congelació global, com
en els dos anteriors anys”, va
manifestar. Precisament, aquesta és la mateixa línia que segueixen la majoria d’ajuntaments de la província (vegeu
més informació a la pàgina 11).
En canvi, va qüestionar obertament la rebaixa del 5% del
rebut de l’IBI que proposa el
grup de CiU. En aquest sentit,
va indicar que la recaptació per
aquest impost és bàsica per a
les arques municipals i que
aquesta reducció suposaria perdre uns 2,5 milions d’euros i,
en canvi, per a les famílies només suposaria un estalvi anual
d’uns 25 euros, tenint en compte que el rebut mitjà és del voltant de 500.
Mínguez va recordar, a més,
que l’ajuntament ja ha demanat a Hisenda una rebaixa del
18% en els valors cadastrals, la
qual cosa suposarà una baixada d’impostos com la plusvàlua,
i que també estan estudiant una
rebaixa de l’IBI per al sòl urbanitzable que no ha estat edificat.

Una màquina excavant ahir la gran rasa a Rovira Roure.

Gran rasa per connectar la
canonada de Pinyana
❘ LLEIDA ❘ Una excavadora va
obrir ahir una rasa de grans
dimensions a Rovira Roure,
davant de l’Arnau, dins de les
obres per connectar la nova
canonada procedent de Pinyana amb la xarxa general

Més cues a l’OMAC ■ L’obertura del període d’inscripcions en

l’activitat de l’aiguagim per als socis de les llars de jubilats va
desbordar ahir de nou l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ja col·lapsada pels tràmits habituals.
La petició de rebaixa dels valors cadastrals va ser pactada
pel PSC i Ciutadans, encara que
aquest acord no preveia traslladar els seus efectes a l’IBI.Tots
dos grups són partidaris de congelar-lo, la qual cosa comportaria una pujada del tipus impositiu que compensi la rebaixa
del valor cadastral, però per a
això necessiten que algun altre
grup els doni suport, ja que sumen sols 12 dels 27 edils.
Mínguez va subratllar que
l’IBI reporta actualment uns in-

gressos de 51 milions a la Paeria i que cada punt de rebaixa
suposa una minva important,
per la qual cosa va convidar els
grups a ser coresponsables.
L’equip de govern té previst
presentar la seua proposta d’ordenances fiscals en la comissió
d’Hisenda que se celebrarà a
començaments de la setmana
que ve. A partir d’allà, cada
grup podrà presentar les seues
esmenes abans que se celebri
la votació definitiva en el ple
d’aquest mes.

d’aigua de Lleida. Està previst instal·lar dos conduccions de cinc-cents i sis-cents
mil·límetres de diàmetre. Els
treballs es prolongaran fins al
desembre i comporten restriccions en el trànsit.
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Reunions de
treball sobre els
temporers

Presentació de
l’avanç del POUM
a la Generalitat

❘ LLEIDA ❘Administracions, entitats, sindicats i organitzacions agràries van iniciar
ahir les reunions de grups
de treball per millorar l’atenció als temporers a la campanya de la fruita.
Els sindicats van reclamar
recuperar les oficines mòbils
als pobles, agilitzar els permisos de residència i verificar que es compleixen els
convenis.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Àngel Ros,
i l’equip d’Urbanisme van
presentar ahir l’avanç del
nou pla d’ordenació de la
ciutat (POUM) a la comissió d’Urbanisme de la Generalitat. Es tracta d’un pas
més abans de la seua aprovació definitiva. Ahir mateix, també es va presentar
el document als grups polítics amb representació a la
Paeria.

HORTA RAMADERIA

Segueix el conflicte de la
Granja Pifarré, al no poder
accedir-hi els camions
El veí es nega de nou a obrir-los pas
❘ LLEIDA ❘ Com ja va succeir la setmana passada, el camió que proveeix de pinso la Granja Pifarré de la Caparrella es va quedar
ahir sense passar per la finca veïna per poder accedir a l’explotació. Els seus amos es van negar a permetre-li el pas, malgrat
que la Paeria va fixar un període de dos hores a la setmana els
dimarts per permetre-ho, argumentant que els camions poden
passar per un camí alternatiu
propietat d’Adif. “Han preguntat el pes del camió, que era de
17.000 quilos i han dit que el
descarreguin una mica fins als
15.000 i que passin per l’altre
camí. Ens volen forçar a passar
per allà quanAdif ens ho va prohibir expressament”, va expli-

car Joan Pifarré, un dels amos
de la granja. Finalment, el pinso es va portar a un aparcament
allunyat i des d’allà es va transportar en tractor. “Ens estan intentant ofegar”, va lamentar Pifarré.
Les dos parts van acudir ahir
a la reunió de la comissió municipal de l’Horta per explicar el
seu punt de vista. La comissió ja
va expressar el suport a l’activitat ramadera i ahir el seu president, Joan Queralt, va indicar
que és un litigi particular que
està als tribunals i en què és molt
difícil actuar. Ciutadans va demanar que la Paeria no hi intervingui.La comissió va acordar
encarregar un estudi sobre la viabilitat d’un parc agrari a l’Hor-

El camió no va poder passar pel camí que creua la finca veïna, al negar-s’hi de nou els seus amos.

ta que en potenciï els valors agrícoles i ramaders. S’analitzarà qui
podria participar en el consorci
i la seua posada en marxa es farà
a través d’un procés participatiu. Els grups van discrepar sobre si ha de ser d’agricultura

ecològica o integrada. Crida per
Lleida va insistir que ha de ser
ecològic i lliure de transgènics.
Ciutadans va proposar la creació d’un agutzil per gestionar les
demandes i el manteniment de
l’Horta.

La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

