
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Lleida, amb majoria 
absoluta del PSC, va fer valer 
ahir aquesta posició de predo-
mini al ple de l’estat de la ciu-
tat de la Paeria. I és que només 
es van aprovar quatre de les 37 
propostes de resolució presen-
tades pels grups polítics. Tres 
d’elles van ser les proposades 
pel PSC i l’altra pel regidor no 
adscrit Ismael Zapater, després 
de ser esmenada per l’equip 
de govern i on es demanava  
transport públic gratuït per als 
jubilats.

Cinc propostes més es van 
aprovar parcialment. Concre-
tament dues de les sis presen-
tades per CiU, dues de les vuit 
del PP i la presentada unitària-
ment per tota l’oposició que de-
manava estar més informats de 
les gestions del govern munici-
pal. A tall d’anècdota, no es va 
aprovar cap de les 15 propostes 
presentades per ERC ni cap de 
les tres d’ICV. 

Les propostes que es van 
aprovar (del PSC) van ser el 
Pla d’Ajust Extraordinari que 
suposarà l’estalvi de 5 milions 
d’euros fins al 2011. L’oposició 

s’hi va abstenir. Cal recordar 
que el pla preveu la reducció 
de salaris i de les partides no 
prioritàries. El cap de l’oposició 

(CiU), Isidre Gavín, va lamen-
tar que la majoria de propostes 
d’estalvi i eficiència que ara 

proposa el PSC, arriben “tard”, 
ja que CiU ja les va presentar 

l’any 2008 i 2009, “com ara la 

de reduir els 13 organismes 
municipals”.

Una de les demandes més 
reclamades per part de l’opo-

sició, que no es va aprovar, ha 
estat la congelació de l’IBI. El 
PSC es va limitar a aprovar que 
es fraccioni el seu pagament en 
quatre parts com també el re-

but de les escombraries. Tam-
poc es va aprovar reduir de 15 
a 10 el número de regidories 

per disminuir despesa, tal com 
va demanar CiU. 
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La majoria del PSC ‘frena’ 
les propostes de l’oposició
De les 37 presentades, s’aproven només les tres proposades per l’equip de 
govern, entre elles el Pla d’Ajust Extraordinari, i una del regidor no adscrit
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Una nova 
empresa 
crearà 100 
llocs al Parc 
Científic
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va aprofitar el dis-
curs del balanç de l’acció 
de govern per anunciar 
que  dissabte se signarà 
un acord amb una im-
portant empresa perquè 
s’instal·li al Parc Cientí-
fic i Tecnològic Agroali-
mentari de Gardeny de 
Lleida. Ros, però, no va 

voler desvetllar el nom 
de la firma, ja que per una 

qüestió de protocol ha de 
ser la marca l’encarrega-
da d’anunciar-ho. 

Segons va apuntar el 
paer en cap, “aquesta 
empresa crearà 100 nous 

llocs de treball que se su-
maran als 750 enginyers, 

titulats i investigadors 
que ja hi treballen”. Ros 
va calcular que “a finals 

d’aquest 2010, hi haurà 

un miler de professionals 
treballant a Gardeny”. 
Ros també va recordar 
l’acord amb “la Caixa” 
que “ens permetrà co-
mençar a construir el vi-
ver de la Formació Pro-
fessional de Gardeny”. 

L’alcalde destaca la bona voluntat dels grups 
però l’oposició diu que fa “política del rodet”
Després de 5 hores i mitja de 
ple, Àngel Ros va agrair el to 
a tots els grups i la voluntat 
“per treballar en aquells as-
pectes que millorin el mo-
ment actual de crisi”. Un 

extrem que no va ser com-
partit per l’oposició. Així, per 
exemple, ERC va definir el 

debat com un “guió de cièn-
cia-ficció”, perquè el govern 

mai ha complert allò que diu. 

Bergés va dir “que no se’ns 
hagi aprovat cap de les 15 
propostes demostra que Ros 
s’ha tret ja la careta de dialo-
gant i actuï tal com li agrada, 
que és passant el rodet”. 

L’Ajuntament de Lleida va celebrar ahir el ple de l’estat 
de la ciutat 2010, que és el sisè que se celebra, el tercer 
d’aquest mandat. Es van aprovar quatre propostes de 
resolució, que corresponen a les tres presentades per 

l’equip de govern (amb majoria absoluta del PSC) i una 
pel regidor no adscrit, sobre el transport públic gratuït 
per als jubilats. També van estat aprovades parcialment 
cinc resolucions més, dos de CiU, dos del PP i una 

presentada de forma conjunta per CiU, ERC, PP i ICV. Les 
15 d’ERC no van prosperar.  Després de 5 hores i mitja de 
ple, Àngel Ros va agrair als grups la bona voluntat “per 
treballar i millorar el moment actual de crisi”.
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