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El projecte de pressupostos de la Generalitat que va aprovar ahir l'Executiu preveo una inversió de més de 110 
milions a Lleida, un 77% més que els últims comptes aprovats pel Govern. Les partides més elevades són per al 
túnel de Tres Ponts, la C-28, depuradores al Segria, el canal Segarra-Garrigues i la línia de tren de la Pobla. 

OlA DE POLÍTICA 1 ECONOMIA PRESSUPOSTOS 2020 

La inVersió de la Generalitat a Lleida 
puja un 77% i supera els 110 milions 
Tres Ponts i la C-28 copen les inversions, amb 8 milions més "no territorialitzables" 

X. RODRrGUEZ 
1 LLEIDA 1 La Generalitat preveu 
invertir a Lleida aquest 2020 
més de 110 milions d'euros, 
una dada que correspon a les 
actuacions que són directament 
atribuibles a les comarques del 
pla i del Pirineu. Aquesta xifra 
suposa un augment del 77 per 
cent respecte als últims pressu
postos que el Govern va apro
var el2017, quan la inversió a 
la demarcació era de 62 milions. 
Així mateix, als 110 milions se li 
han d'afegir almenys 8,4 milions 
qualificats coro a "no territori
alitzables", que es divideixen 
entre conservació de carreteres 
(2,8 milions), mesures correcto
res de !'impacte ambiental del 
canal Segarra-Garrigues (3,4 
milions) i la concentració paree
Haría d'aquesta infraestructura 
de reg (2,2 milions). El pressu
post també inclou di verses par
tides per a la líni¡i de tren de la 
Pobla que ascendeixen a més de 
6,4 milions. 

La majoria de les inversions 
previstes als pressupostos de 
la Generalitat, que l'Executiu 
va aprovar ahir, corresponen a 
inversions queja estan en curs a 
Lleida. La partida de més quan
tia, 10,6 milions, correspon a les 
obres del túnel de Tres Ponts, a 
la C-14 entre Organya i Montant 
de Tost. Així mateix, 5,2 milions 
es destinaran a la millora del 
revolt del Tonyon al port de la 
Bonaigua (C-28), i les depura
dores de Torrefarrera i Torre-se
rona i la de Vilanova de Segria 
compten amb dos partides que 
sumen més de 9 milions. 

Comarques 
La comarca amb més inversió 

és el Segria, amb un total de 38 
milions d'euros. La Generalitat 
destinara també 4,3 milions a la 
construcció de la planta de trac
tament de residus de l'abocador 
de Montoliu de Lleida. Al Segria 
el segueix l'Alt Urgell amb 20,8 
milions d'euros, on a més del 
túnel de Tres Ponts el Govern 
invertira 4,3 milions en el CAP 
de la Seu. Els comptes recullen 
també partides per construir els 
arxius de les Garrigues i l'Alta 
Ribagor~a. Així mateix, preveu 
dedicar 2,2 milions a la moder~ 
nització del Canal de Pinyana. 
De la mateixa manera, contem
pla una partida de 117.000 eu
ros per ampliar el bloc quirúrgic 
de !'Hospital Arnau de Vilanova 
i fins al2023 preveuen invertir 
més de 12 milions d'euros en 
aquestes obres. 

ALTURGELL 

20.857.160€ 

1 Les obres del túnel de Tres 
Ponts, a la C-14 entre Organya i 
Montant de Tost, suposen una 
inversió de 10,6 milíons. Destaca 
també una partida de 4,3 milions 
pera la construcció del nou CAP 
de la Seu. 

GARRIGUES 

3.957.917€ 

1 Més d'un milió pera la xarxa se
cundaria del canal Segarra-Garri
gues i un altre milió pera l'arxiu 
comarcal de les Garrigues. 

NOGUERA 

8.790.561 € 

1 L'Aigerri -Balaguer comptara 
amb una inversió d'1,6 milions. 
Un total de 859.453 euros més són 
pera obres al pare de bombers de 
Balaguer. 

ARAN 

8.354.303€ 

1 Més de 7 milions es destinaran 
a millorar el port de la Bonaigua 
(C-28), tant al revolt del Tonyon 
com a la instal-lació de viseres 

LES INVERSIONS MÉS DESTACADES 

SEGRIA 

38.095.445 € 

1 El Govern destinara més de 9 
milions a les depuradores de Tor
refarrera, Torre-serona i Vilanova. 
A més, 4,3 milions seran pera la 
planta de t ractament de residus 
de l'abocador comarcal, a Mon
toliu de Lleida. Uns altres 730.300 
euros són pera obres de restaura
ció de la Seu Vella. 

SOLSON~S 

7.113.877€ 

1 El Govern preveu invertir 2,7 mi
lions en la nova escola El Vinyet de 
Solsona. Un total de 882.151 més 
són pera la xarxa de distribució 
del dipbsit de La Molsosa. 

URGELL 

7.918.841 € 

1 Més de 4,6 milions peral canal 
Segarra-Garrigues. Pera la nova 
estació d'autobusos de Tarrega 
són 810.000 euros. 

SEGARRA 

2.915.370€ 

1 La inversió més elevada és per 
a l'ampliació i adequació de l'ins
titut de Guissona, amb 829.826 €. 

CERDANYA 

432.560€ 

1 La inversió a la Cerdanya lleida
tana se centra en el manteniment 
de carreteres. 

antiallaus. lmatge d'arxiu de les obres del túnel de Tres Ponts. 

llnversió d'1,1 milions al polígon 
Vinyes del Mig i 150.000 euros en 
la demolició del grup Sant lsidori 
de Mollerussa. 

PALLARS SOBIRA 

2.847.179€ 

1 La inversió de la Generalitat al 
Sobira se centra en les instal·la
cions d'Espot i Port Ainé, amb 
1,2 milions. A més, 609.589 eu
ros seran peral manteniment de 
ca rreteres. 

PALLARSJUSSA 

5.449.431€ 

1 Recullen una inversió d'1 mi
lió per a la reforma de !'Hospital 
del Pallars. Els comptes inclouen 
150.000 euros peral Museu de la 
Conca Delia. 

._____~ALTA RIBAGOR~A 

1.553.345€ 

1 El pressupost preveu invertir 
346.625 en la construcció de l'ar
xiu comarcal. Destina 164.004 eu
ros més a millores a l'estació d'es
quí de Boí Taüll, propietat d'Actius 
de Muntanya. 

Comptes catalans amb deficit O i un augment de despesa de 3.000 milions 
• El projecte de pressupostos 
de la Generalitat suposa que 
la despesa corrent se situa en 
25.113 milions d'euros, xifra 
que representa 3.000 milions 
més que el2017. Perla seua 
banda, la inversió s'ha aug
mentat en 415 milions i arriba 
als 2.003 milions d'euros. Així 
mateix, l'objectiu dels pressu
postos és aconseguir un nivell 
de deficit zero i la Generalitat 
destinara 880 milions a pagar 
interessos del deute. 

El vicepresident i conseller 
d'Economia i Hisenda, Pere 
Aragones, va entregar ahir 
el projecte de pressupostos al 
president del Parlament, Ro
ger Torrent, i posteriorment 
va presentar les principals 
xifres en comissió. El tramit 
parlamentari deis comptes 
del Govern s'allargara durant 
uns dos mesos, segons van in
formar fonts de la conselleria 
d'Economia. 

1 DES PESA DEL GOVERN PER POLfTIQUES 1 

PARTIDA -Salut 9.739 27,0 
Educació 6.696 18,6 
Organització territorial i govern local 5.514 15,3 
lnfraestructures i mobilitat 2.774 7,7 
Protecció social 2.291 6,4 
Segu retat i protecció civil 1.394 3,9 
Justícia 965 2,7 
Foment de l'ocupació 918 2,6 
Medi ambient i cicle de l'aigua 940 2,6 
Recerca, desenvolupament i innovació 615 1,7 
Acció rural 514 1,4 
Societat de la informació i telecomunicacions 583 1,6 
Habitatge i ordenació del territori 445 1,2 
Mitjans de comunicació social 303 0,8 
Foment de l'activitat económica 354 1,0 

.Cultura 240 0,7 
Agencia tributaria de Catalunya 83 0,2 
Esports 75 0,2 
Promoció social 49 0,1 
Acció exterior, relacions institucionals i transparencia 78 0,2 
Llengua catalana 42 0,1 

Font: Generalitat 

Un dels principals eixos 
d'aquests comptes és l'aug
ment de la despesa social. En 
aquest sentit, l'Executiu des
tinara 890 milions més que el 
2017 a la Salut, 1.047 més en 
Educació, 330 milions en pro
grames de protecció social i 
193 en el foment de !'ocupa
ció. Així mateix, els comptes 
preveuen 30 milions d'euros 
per al pla d'obres del Govern 
(PUOSC). En materia d'ingres
sos, preveu un increment de 
172,6 milions d'euros proce
dents de la reforma fiscal pac
tada amb els Comuns. Aquests 
ingressos procedeixen de la 
reforma d'impostos com l'IR
PF o el de successions. A més, 
s'ha creat una nova taxa que 
gravara la incidencia sobre el 
medi ambient de les instaHa
cions de producció, emma
gatzemament, transformació 
i transport d'energia, telefonía 
i telematica. 
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SALUT PÚBLICA JNSELLS COMARCALS 

Segria, Noguera i Urgell exigeixen 
més fons per als serveis socials 

_Volen equiparar-se al mateix percentatge que la resta de consells de Lleida 11 El 
Govem només els finan~a un 66% del cost, mentre que a altres, entre un 75 i 80% 

REDACCIÓ 1 E. F. 
lllEIDA 1 Els consells del Segria, 
Noguera i Urgell exigeixen al 
departament de Treball, As
sumptes Socials i Famílies que 
augmenti fins al 80% el finan
c;ament deis serveis socials que 
presten als municipis. En l'ac
tualitat, el Govern financ;a un 
66% el cost d 'aquest servei a 
les tres comarques, un fet que 
per als presidents, David Masot, 
Miquel Piensa i Gerard Balcells, 
"és insuficient" i un greuge 
respecte a altres ens comar
cals als quals se'ls financ;a fins 
a un 80%. Els tres presidents 
es van reunir ahir a la Noguera 
per avaluar aquest copagament 
o el financ;ament mínim de la 
Generalitat que marca la llei de 
serveis socials (en que la Gene
ralitat assumeix el pagament 
d'un 66 per cent del cost citat 
i ajuntaments i consells el 34 
per cent restant). Van demanar 
equiparar-se coro a mínim al 
mateix percentatge que la resta 
de consells de Lleida, que en els 
últims anys ha augmentat fins 
al 75% i en alguns casos, fins 
al 80%. Els presidents deis tres 
ens van consensuar una petició 
única que enviaran a la direc
ció general de Serveis Socials 
i a les entitats municipalistes 
ACM i FMC, perque en la ne
gociació del proxim contracte 
programa 2021-2024 s'incor
pori aquest increment. Segons 

Els presidents deis consells amb els responsables de les arees deis serveis socials a Balaguer. 

els responsables deis tres con
sells, els barems en que es basa 
aquest copagament han quedat 
molt antics i és necessari actua
litzar-los. Asseguren que en els 
últims tretze anys el perfil de les 
persones usuaries deis serveis 
ha evolucionat i canviat consi
derablement. Aquestes comar
ques presenten una elevada dis
persió geografica de la població, 

amb un índex d~envelliment per 
sobre de la mitjana de Catalu
nya, i tot aixo també ha provo
cat que la prestació d'aquests 
serveis sigui més cara per a les 
entitats locals, i fins i tot difí
cil d'assumir, van explicar. A 
més, van assegurar que els tres 
consells han hagut d'ampliar 
les plantilles de professionals 
destinats a resoldre problemes 

de pobresa energetica, violen
cia de genere, atenció infantil i 
de família o immigració, entre 
d'altres. Segons van afirmar els 
tres presidents, "és vital" que 
s'incrementi el financ;ament, 
"disposar de més ajuts per mi
llorar l'atenció i reduir el cost 
per als ajuntaments", que són 
els que assumeixen aquest im
post social. 

SEGURETAT ESPAIS NATURALS 

Pobles de Mont-rebei reclamen seguretat 
Sol·liciten estudis exhaustius sobre risc geologic al congost com a primer pas per a 
futures actuacions que serveixin per sanejar pendents i estabilitzar roques i pedres-
E. FARNELL 
1 LLEIDAI Els municipis de l'entorn 
de] congost de Mont-rebei, Sant 
Esteve de la Sarga i Ager van 
anteposar ahir la seguretat de 
la zona i deis visitants a] fet 
d'obrir els accessos al congost, 
tancats sine die des de dissabte 
per un despreniment de roques i 
arbres. L'objectiu dels dos ajun
taments és augmentar la segu
retat de la zona i per fer-ho és 
necessari "saber on soro", va 
explicar }'alcalde de Sant Es
teve, Jordi Navarra . Segons 
el primer edil fan falta estudis 
exhaustius i amplis que deter
minin sisón necessaries actu
acions preventives per sanejar 
els pendents. En la mateixa lí
nia es va manifestar l'alcaldes
sa d'Áger, Mireia Brugués, que 
va assenyalar la necessitat de 
disposar d'un protocol d'actu
ació, de financ;ament i de segu-

Els rurals acompanyen els geolegs a ressenyar la zona .a Cor~a. 

retat al congost i els pobles per 
on s'accedeix. "Tot aixo ha de 
servir per estar segurs i evitar 
els tancaments del congost en 
qualsevol epoca de l'any." Bru-

gués va dir que és impossible 
per als ajuntaments assumir el 
cost d'aquestes actuacions i que 
sera necessaria l'"ajuda" de ta
tes les administracions. 

Pera Navarra "si volem que 
els milers de visitants que pas
sen cada any per aquí gaudeixin 
de Mont-rebei, aquest ha de ser 
un espai segur", va dir. 

D'altra banda, els geolegs de 
l'Institut Cartografíe i Geolo
gic de Catalunya (ICGC) estan 
redactant un informe després 
de detectar a la zona d'Áger una 

• altra gran roca de grans dimen
sions que podría desprendre's 
al congost, a la mateixa zona 
on hi va haver una altra allau 
dissabte passat. 

Pera l'alcaldessa d'Áger, "fins 
que no sapiguem que hem de fer 
i el que costara sanejar i netejar 
el pendent, els accessos continu
aran tancats". Va apuntar que es 
posara en contacte ambla Dipu
tació i el Consell de la Noguera 
per sol·licitar ajuts i pagar les 
actuacions necessaries a la zona 
de Corc;a. 

COMARQUES 1 15 1 

TREN 

FGCmanté 
el bus entre 
Balaguer i Pobla 
lllEIDA 1 El servei de bus de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) a la línia de la Pobla 
de Segur al traro entre Bala
guer i la Pobla es mantindra 
durant els propers dies cQm a 
conseqüencia deis treballs de 
reparació d'un deis combois 
de la línia de tren, que es esta 
reparant-se des del dia 23 de 
gener quán va xocar amb una 
pedra que s'havia despres al 
seu pas per Áger. 

Una vegada finalitzats els 
treballs deis elements afec
tats, es fara l'auditoria tecni
ca que determinara quan es 
restablira el servei. Es manté 
el servei de tren habitual en
tre les capitals del Segria i la 
Noguera. 

SERVEIS 

Servei SMS per 
a les cites 
mediques a Aran 
1 VIELHA 1 L'Espitau de la Val 
d'Aran comptara amb un • 
nou servei d'avís per SMS o 
mail per recordar als usuaris 
les cites mediques. Aques-
ta nova fórmula suposa un 
avanc; en el servei d'atenció, 
no únicament tecnologic, si-
nó també respecte a la confi
dencialitat de la informació, 
perque els pacients rebran 
la informació d'una forma 
discreta i directa. 

Els usuaris rebran la con
firmació a traves del canal 
que prefereixin i, més en
davant, podran respondre 
aquests mateixos missatges 
per confirmar, canviar o bé 
anuHar les cites. 

AEROPORT 

Potencien 
Alguaire a 
Bielorússia 
ILLEIDA I Una delegació catala
na, encapc;alada pel secretari 
d'Infraestructures i Mobili
tat, Isidre Gavín, ha iniciat 
una visita de dos dies a la 
ciutat bielorussa de Minsk, 
per coneixer els plans per a 
la implantació a Lleida d'una 
firma d'electrobusos (BKM 
Holding) i veure la possibi
litat que l'aerolínia Belavia, 
que opera amb vols regu
lars a Barcelona i Reus, pu
gui oferir un vol setmanal a 
Alguaire durant els mesos 
d'hivern. A més, també es 
preveuen altres reunions per 
incrementar el comerc; bila
teral al sector primari i fruc
tícola entre els dos territoris. 
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