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La Diputació rebaixa el deute 
fins al 37% dels ingressos
Joan Reñé destaca el servei als ajuntaments en el primer any de 
mandat || L’oposició l’acusa de suplir la Generalitat

institucions balanç del primer any de mandat

a. batlle/r. r.
❘ lleiDa ❘ El president de la Di-
putació, Joan Reñé, va asse-
gurar ahir que el nivell d’en-
deutament de la institució està 
actualment sobre el 37% i va 
destacar que gràcies a aquest 
nivell “adequat” la corpora-
ció podrà acudir al crèdit per 
finançar, el 2017 i el 2018, un 
pla extraordinari d’inversions 
per al món local. Coincidint 
amb el primer any del seu se-
gon mandat (ahir) al capdavant 
de la Diputació, Reñé va desta-
car “el compromís directe amb 
els ajuntaments” i va avalar el 
crèdit de 15,9 milions que la 
Diputació va concedir dilluns 
al Govern. També va subratllar 
les apostes pel manteniment de 
carreteres –ahir va inaugurar 
la nova variant de la Pobla de 
Cérvoles–, la transparència i 
per incloure Lleida al Corredor 
Mediterrani.

Per la seua banda, Jaume 
Gilabert (ERC) va considerar 
que la gestió de Reñé es basa 

en el “continuisme”, però va 
reclamar més convocatòries 
públiques per a ens locals. Al 
seu torn, Enric Colom (PSC) i 
Francés Boya (UA) van criticar 
el paper substitutiu del Govern 
que assumeix la Diputació, fet 
que suposa menys recursos per 
a municipis.

Dolors López (Partit Popu-
lar), en canvi, va lamentar l’“ús 
partidista de la institució” per 
“fer bandera de l’independen-
tisme” i al seu torn Joel Jové 
(CUP) i Ángeles Ribes (Ciuta-
dans) van coincidir a criticar 
l’“opacitat” amb la qual es ges-
tiona la institució.
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Rosselló, sense l’accés a        
l’A-14 ‘perdut’ per retallades

infraestructures autovia

el tram d’autovia en obres al municipi de torrefarrera.

❘ lleiDa ❘ L’ajuntament de Rosse-
lló no ha rebut resposta del mi-
nisteri de Foment a la petició 
per recuperar l’accés a l’auto-
via Lleida-Aran (A-14) que fi-
gurava al projecte original i que 
posteriorment es va suprimir 
per retallades de l’Estat. Així 
ho va confirmar ahir l’equip de 
govern, que va assenyalar que 
continuaran reclamant la con-
nexió des del poble, el projecte 

del qual ja està redactat. Val a 
recordar que també Torrefarre-
ra demana canvis en el projecte 
retallat, ja que considera que els 
desaigües previstos poden pro-
vocar inundacions en finques 
pròximes a l’autovia. D’altra 
banda, els treballs avancen en 
el tram que haurà de connec-
tar el ja existent entre Rosselló 
i Almenar amb la variant nord 
de Lleida.

òscar mirón

Inauguració del primer punt de càrrega de cotxes elèctrics.

energia mobilitat

❘ la seu D’urgell ❘ La Seu d’Ur-
gell va estrenar ahir el pri-
mer punt de càrrega per a 
cotxes elèctrics a la capital 
de l’Alt Urgell, instal·lat per 
la firma Productora Eléctri-
ca Urgelense SA (PEUSA), 
que preveu instal·lar altres 
punts de càrrega en altres 
àrees de la ciutat. L’alcalde, 
Albert Batalla, va agrair la 
iniciativa de la firma perquè 
“contribueix a millorar en 
eficiència energètica i en mo-
bilitat sostenible”. El director 
de PEUSA, Marcel Dorna, va 

explicar que la iniciativa té 
l’objectiu de facilitar l’ús de 
cotxes elèctrics a la ciutat i 
contribuir d’aquesta mane-
ra a la millora ambiental del 
territori. El primer punt de 
càrrega s’ha ubicat al pas-
seig Joan Brudieu i donarà 
subministrament simultani a 
dos vehicles a través d’un sis-
tema de càrrega semiràpida, 
que segons el vehicle perme-
trà fer una càrrega completa 
d’una durada màxima de dos 
hores, en funció del nivell de 
càrrega.
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