
8 LLEIDA
SEGRE

Divendres, 17 de desembre del 2010

CiU va organitzar ahir un esmorzar amb premsa en què va denunciar el cost extra en impostos per a la Llotja.

ITMAR FABREGAT

� LLEIDA � La societat pública Cen-
tre de Negocis i Convencions,
que gestiona el palau de con-
gressos de la Llotja, ha hagut de
fer front al pagament de
10.694.622 euros en concepte
d’impost de societats, a comp-
te dels beneficis obtinguts en la
venda del terreny contigu a la
Llotja, segons va denunciar ahir
el grup municipal de CiU.
Aquest solar, destinat a la cons-
trucció d’unes torres de pisos
d’alt standing que estan para-
litzades, es va vendre per un
import de 49.531.912 euros,
quantitat que es va destinar a
finançar la construcció de la
Llotja. Com que el valor del ter-
reny era de 7,6 milions (segons
una valoració del 2002), el be-
nefici va ser de 41,9 milions.
Hisenda va reclamar a la Pae-
ria 12,5 milions d’euros, quan-
titat que després va ser rebai-
xada a 10.694.622 euros, a l’ac-
ceptar el ministeri una al·le-
gació de la Paeria que presen-
tava una valoració del 2004 més
alta (13.816.486 euros), de ma-
nera que el benefici resulta més
baix.

Aquesta és la quantitat que
la societat ha sufragat finalment
en concepte d’impostos, fet que
ha obligat a demanar un crèdit
de 4 milions d’euros per fer
front a les tensions derivades
a la tresoreria. No obstant, l’al-
calde, Àngel Ros, va explicar
que hi ha una altra reclamació
presentada davant d’Hisenda
per rebaixar més aquesta quo-
ta. La societat argumenta que
hauria de poder deduir-se inver-
sions al palau de congressos (co-
sa que rebaixaria en un milió la
quota) i també que hauria de
poder acollir-se a la bonificació
existent per a empreses públi-
ques. En el capital de la socie-
tat, a més de l’ajuntament, hi ha

La Llotja paga 10,7milions en
impostos per la venda del solar
CiUdenuncia que el seu cost es dispara i que la societat ha de demanarun crèdit
de 4milions d’euros ||La Paeria recorre davant d’Hisenda per rebaixar-ne la factura
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inclòs Mercolleida, que compta
entre els seus accionistes amb
una petita part del capital a
mans de cooperatives privades.
Per això, el ministeri entén que
no és enterament una societat
pública. Si la Paeria hagués cons-
truït directament el palau de
congressos, sense recórrer a una
SA, no hauria pagat impost de
societats, ja que els ens locals
n’estan exempts.

El grup municipal de CiU va
denunciar l’encariment del cost
de la Llotja i va recordar que en-
cara està pendent la liquidació
de l’obra al gener, “que tindrà
un sobrecost del 12 o el 13 per
cent”. “El palau de congressos
ens acabarà costant prop de 60
milions. Part d’aquests diners
s’haurien pogut usar per a obres
com la reforma de les Basses”,
va denunciar Isidre Gavín.

ITMAR FABREGAT

JornadaUniversitat-Empresa� La UdL va acollir ahir la jor-
nada i a la inauguració, l’alcalde, Àngel Ros, va dir que Llei-
da té 200 places de viver d’empresa.

AMADO FORROLLA

� LLEIDA � La presi-
denta del PPC,Ali-
cia Sánchez-Cama-
cho, va afirmar
ahir que el seu par-
tit comença legisla-
tura amb l’objectiu
de “restablir les re-
lacions amb Espa-
nya”. Sánchez-Ca-
macho va assistir
ahir al sopar de
Nadal del PP.

El PPC advoca per
restablir les
relacions amb
Espanya

Xarxa virtual
permillorar
l’atenció
pneumològica

SALUT

� LLEIDA � El servei de Pneumo-
logia de l’Arnau deVilanova,
a través de la plataforma de
la Generalitat e-Catalunya,
va presentar ahir un bloc per
als professionals de malalties
respiratòries de Lleida. La
xarxa permet un contacte di-
recte i pròxim entre els met-
ges i una millor atenció dels
malalts que comparteixen fa-
cultatius de l’hospital i de
l’atenció primària.Aquest ins-
trument pretén cobrir les ne-
cessitats de contacte, comu-
nicació, formació i suport a la
investigació de tots els impli-
cats en l’atenció pneumolò-
gica. La creació d’aquesta pla-
taforma compta amb el su-
port del laboratoriAstra-Ze-
neca.

La Paeria ‘ven’
l’obra executada
a la Bordeta en
aquestmandat

BARRIS

� LLEIDA � L’alcalde, Àngel Ros,
va iniciar ahir una ronda de
visites pels barris per passar
balanç de la gestió municipal
durant el mandat, que con-
clou al mes de maig.Acom-
panyat per altres edils, va vi-
sitar la Bordeta i va distribu-
ir un fullet que recull les prin-
cipals actuacions efectuades,
com l’escola bressol d’Auba-
rés, els locals d’assaig musi-
cal per a joves, la millora del
centre cívic i la llar de jubi-
lats per un import de vuit mi-
lions. “És important infor-
mar els ciutadans de com
hem gastat els diners”, va dir.
Ros també visitarà els Ma-
graners, Pardinyes Balàfia i
Cappont.

� L’alcalde,Àngel Ros, va in-
sistir en el fet que la construc-
ció del palau de congressos
“no ha costat ni un euro” als
ciutadans de Lleida, ja que la
venda del terreny per a la
construcció de les torres de
pisos ha permès finançar to-
ta l’obra.
No obstant, Ros va reconèi-

xer que la liquidació de l’im-
post és superior al que espe-
raven,motiu pel qual han re-
corregut la decisió. “Conti-
nuem reclamant perquè pen-

sem que es pot rebaixar”, va
afirmar Ros. En relació al crè-
dit de 4 milions, l’alcalde va
assenyalar que s’ha sol·licitat
per les tensions de liquiditat,
però va matisar que esperen
recuperar una part important
d’aquesta quantitat si pros-
pera el recurs. “Si no és ai-
xí, no passa res perquè el cà-
non per la gestió i el lloguer
d’espais de Mercolleida ho
cobrirà.” Ros també va repli-
car a CiU que “mai els ha
agradat la Llotja”.

RÈPLICA

“La Llotjanoha costatni un
euroals ciutadansdeLleida”


