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R. RAMÍREZ
❘ GIMENELLS ❘ L’alcalde de Gime-
nells, Dante Pérez, va rebutjar 
ahir dimitir a petició dels seus 
antics companys del govern so-
cialista i aquests van corrobo-
rar que preparen ja una moció 
de censura amb el PDeCAT per 
cessar-lo ben aviat. Durant el 
ple que van forçar els socialis-
tes, tots els regidors van recusar 
Pérez per haver deixat el PSC 
i haver-se presentat el 21-D a 
la llista del PP de Lleida. L’edil 
socialista Antonio Pardos va 
acusar Pérez d’“emparar-se en 
la llei antitransfuguisme” que 
dificulta les mocions de censura 
“quan el trànsfuga ets tu”. Pérez 
va insistir que va deixar el PSC 
perquè va incorporar membres 
d’Unió i va dir que es va pre-
sentar com a candidat del PP el 
21-D “davant la necessitat de 
defensar la unitat d’Espanya”. 
Socialistes i PDeCAT van votar 
reduir en un 30% el salari de 
l’alcalde, així com retirar-li la 
competència per litigar en nom 
del consistori. Pérez va recor-
dar que la va usar per denunci-
ar presumptes cobraments ir-
regulars de l’exalcalde Albert 
Aldavert, actual portaveu del 
PDeCAT. El ple va formalitzar 
la dimissió de l’edil Vicente Sáez 
perquè un altre membre del PSC 
ocupi el seu lloc i faci possible 
la censura contra Pérez, ja que 
els vots dels qui han format part 
del govern no es comptabilitzen 
per cessar l’alcalde.

L’alcalde de Gimenells es nega a 
dimitir i els edils preparen cessar-lo
PSC i PDeCAT esperen sotmetre’l a una moció de censura a començaments del 2018

MUNICIPIS PLE

Rosselló reobrirà 
l’església al 
febrer

PATRIMONI

❘ ROSSELLÓ ❘ Les misses torna-
ran a l’església de Sant Pere 
de Rosselló el febrer vinent. 
La previsió era que els tre-
balls estiguessin ja acabats 
per Reis, encara que l’alcal-
de, Josep Abad, va explicar 
que el fred ha retardat les 
obres i que els operaris de 
l’ajuntament encara han de 
procedir a instal·lar l’enllu-
menat i el sistema de cale-
facció al temple, unes in-
tervencions que es duran 
a terme quan hagin acabat 
els treballs de rehabilitació. 
Quedarà encara pendent la 
reconstrucció del campanar.

Vetat el 
pressupost de 
Fraga per al 2018

ADMINISTRACIÓ

❘ FRAGA ❘ El vot en contra de 
l’edil de Compromís per Fra-
ga, que sol avalar les inici-
atives de govern, va impe-
dir aprovar el pressupost de 
2018. Dels 17 edils de la cor-
poració, hi van votar a favor 
els 7 del PSOE i el d’Aragón sí 
Puede. En contra, els 6 del PP 
més el regidor de Cs, el del 
PAR i el de Compromís, que 
van rebutjar els comptes per 
a l’any entrant. Queden pen-
dents obres i projectes com el 
del cine que havia sol·licitat 
el Consell de la Infantesa i la 
Joventut.

El de Pérez va ser l’únic vot en contra de 
la recusació com a alcalde.
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Els membres del públic van exhibir cartells durant el ple.

Cartells amb la 
llegenda “Gimenells 
no ha votat el PP”
n Els membres del públic 
van desplegar cartells amb 
la llegenda “Gimenells no ha 
votat el PP” i van aplaudir al 
final de la sessió, després de 
la retallada salarial i la re-
cusació a l’alcalde. Durant 
la sessió, Pérez va interpel-
lar un dels manifestants per 
demanar-li si l’estava “ame-
naçant”, cosa que va negar. 
Malgrat la protesta, el ple va 
transcórrer sense incidents.

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ El ple de la Diputació 
d’ahir va aprovar el projecte 
constructiu per a la millora de la 
carretera L-9123, a Gavet de la 
Conca, una actuació que compta 

amb un pressupost d’1,9 milions 
d’euros i que preveu eixamplar 
la via i reparar el ferm. Aquesta 
carretera ja havia estat objecte 
de dos actuacions més. També 
s’ha aprovat l’estudi d’impacte 

ambiental, a causa que la via es 
troba dins de la Xarxa Natura 
2.000. 

Així mateix, fonts de la cor-
poració van apuntar que la in-
tenció és que aquests treballs 

puguin dur-se a terme l’any que 
ve amb el romanent de treso-
reria del 2017. A més, durant 
la sessió, que va durar poc més 
de deu minuts, es van aprovar 
les subvencions als ens locals 

Dos milions per a la carretera de Gavet
El ple de la Diputació aprova el projecte per millorar la via i les subvencions per als 
ajuntaments que apostin per reduir les emissions de carboni

DIPUTACIÓ PLENS

Imatge del ple que es va celebrar ahir. Rosa Maria Mora i Joan Reñé, ahir al matí a la Diputació.
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que apostin per reduir les emis-
sions de carboni. En aquest sen-
tit, aquestes actuacions estan 
finançades en un 50 per cent 
per fons Feder i la Diputació 
aportarà un 25 per cent més, 
un fet que suposarà que els 
ajuntaments només hagin de 
pagar una quarta part d’aquests 
projectes.

El d’ahir també va ser l’últim 
ple de la diputada Rosa Maria 
Mora, que deixa la política des-
prés de més de tres dècades in-
volucrada amb el món local (ve-
geu SEGRE d’ahir). Mora, aplau-
dida per tots els diputats, va as-
segurar que “ha estat un honor 
treballar per a la demarcació”. 

Per la seua part, el president 
de la Diputació, Joan Reñé, li va 
agrair el seu treball i la “lleialtat 
a la institució”. El seu lloc l’ocu-
parà l’alcalde de Ribera d’Onda-
ra, Francesc Sabanés.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


