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Front comú de la Paeria i pagesos
per atenuar la revisió cadastral

L’ajuntament
rebutja que la
tarifa de l’aigua
passi a taxa

Els sindicats agraris demanen a l’ajuntament una bonificació de la quota de l’IBI
|| Mínguez recomana revisar les dades del cadastre i al·legar qualsevol error
L.R.

L.RIBES

❘ LLEIDA ❘ Representants dels tres

sindicats agraris (Unió de Pagesos, ASAJA i JARC), així com
l’economista Ramon Morell i la
regidora d’Economia, Montse
Mínguez, es van mostrar ahir
disposats a col·laborar de cara
als nous valors de la revisió cadastral de les edificacions agràries, una revisió que va impulsar
el Govern central el 2013 com
a mesura per reduir el dèficit
públic i que enguany arribarà
a una seixantena de municipis
lleidatans, entre els quals Lleida ciutat.
Durant la taula redona organitzada ahir per la FAVLL i
l’Ateneu de Ponent, tots els ponents van coincidir a apuntar
que la revisió cadastral difícilment es podrà frenar, però que
sí que es poden prendre mesures
perquè la regularització fiscal
de construccions com basses,
granges o cases de reg, “imprescindibles per a les explotacions
agrícoles, siguin més justes”, va
apuntar Ramon Morell.
La necessitat que el cadastre
aprovi els mòduls específics per
a construccions rústiques va ser
una de les reivindicacions més
demanades pels ponents i els
més de 200 veïns que van assistir a la reunió, ja que actualment
s’aplica la metodologia urbana.
Més crític va ser Pere Roqué,
president d’ASAJA, que va re-

Uns 200 veïns i pagesos van assistir a la taula redona organitzada per la FAVLL i l’Ateneu.

cordar que la renda del sector
agroalimentari ha baixat un
14% durant la crisi i per això
va exigir a la Paeria que rebaixi
els tipus impositius en la mesura
més gran possible i va reclamar
una bonificació del 100% de la
quota de l’IBI, fet que Mínguez
va replicar que no és legal.
A nivell operatiu, la responsable d’Economia va instar tots

els lleidatans a consultar les dades del cadastre a la pàgina web,
verificar les edificacions i característiques i presentar un recurs
davant de qualsevol error que
detectin.
Per la seua banda, Andreu
Melé, membre de JARC, va
oferir l’assessorament del sindicat a l’hora de presentar les
al·legacions de les revisions ca-

dastrals. Suport i assessorament
que també va subscriure Santi Querol, d’Unió de Pagesos,
que va assegurar que “pagarem
però a un preu just. És inconcebible que una granja es valori
a 400 euros el metre quadrat”.
Des del sindicat proposen que
siguin el col·legi d’Aparelladors
o el col·legi d’Enginyers de Lleida els que facin les valoracions.

EDUCACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dos alumnes de
la Caparrella
guanyen el
concurs de FP

AMADO FORROLLA

En pintura de cotxes
i carrosseria
❘ LLEIDA ❘ Un total de 25 alumnes
de Formació Professional de tot
Catalunya es van donar cita ahir
a l’institut Caparrella per participar al campionat CatSkills,
una competició bianual que permet mostrar les habilitats i les
competències professionals dels
alumnes participants. En concret, el centre lleidatà va acollir
les proves de tres professions:
carrosseria d’automòbils, pintura d’automòbils i electrònica. En aquesta última categoria
es va imposar Marc Corretge,
alumne de l’institut Caparrella;
en la categoria de pintura automobilística va guanyar Ramon
Ribes, també estudiant de la
Caparrella i a la de carrosseria

Un participant realitza treballs de soldadura durant les proves de carrosseria, ahir a la Caparrella.

va vèncer Raúl Rodríguez, de
l’institut Mollet del Vallès. Els
guanyadors aniran a la final estatal, que se celebrarà l’any que
ve a Madrid.
Emili Grau, director de l’ins-

titut, va celebrar els excel·lents
resultats i va subratllar la importància d’aquests campionats
perquè “són un indicador real
que mostren el nivell que imparteixes al teu centre”. Així ma-
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teix, va apuntar que la competició és una motivació extra per a
l’alumnat i el centre perquè és la
porta d’entrada al mercat laboral i s’exhibeixen coneixements
tècnics d’alt nivell.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria va rebutjar ahir en comissió canviar
la tarifa de l’aigua per una
taxa, com reclamava Crida
per Lleida. Van votar-hi en
contra PSC, C’s i PP, mentre
que CiU i ERC es van abstenir i només el Comú va recolzar la proposta. La tinent
d’alcalde Montse Mínguez
va assenyalar que disposen
d’informes jurídics que afirmen que preval el plec de
condicions de la concessió i
que les sentències que cita
la Crida no invaliden el cobrament mitjançant tarifa,
perquè depèn de si es deixa
de forma directa o per concessió. Va afegir que falten
estudis econòmics sobre quin
seria l’impacte de canviar-lo.
“Pot ser que quan tinguem
l’auditoria del servei es pugui reprendre”, va afirmar.
La falta d’informació sobre
el cost que suposaria va ser
l’argument de grups com CiU
i PP per no recolzar la proposta. La Crida defensa que
una taxa dóna més garanties
als ciutadans. La comissió va
aprovar per unanimitat fer
una campanya contra l’incivisme com demanava ERC.

POLÍTICA

El Comú de
Lleida se suma a
En Comú Podem
per al 26-J
❘ LLEIDA ❘ L’agrupació d’electors
del Comú de Lleida va acordar ahir en una assemblea
presentar-se a les eleccions
generals del 26 de juny dins
de la coalició d’En Comú Podem. Després d’una votació
per internet en la qual aquesta opció va aconseguir un
77% de suport, es va celebrar
l’assemblea de militants en la
qual es va arribar a l’acord de
participar en les eleccions per
consens, sense necessitat de
tornar a votar. Tots els partits
que formen part d’En Comú
Podem han acceptat el codi
ètic plantejat pel Comú, que
inclou mesures de participació i de rendició de comptes,
va explicar Sergi Talamonte, un dels portaveus de la
formació. Va destacar que
els assistents han valorat la
possibilitat de poder fer arribar les inquietuds i problemàtiques que es plantegen a
Lleida fins a Madrid, tenint
en compte que gran part de
la legislació que s’hi aprova
influeix sobre els municipis.
Jaume Moya repetirà amb
tota probabilitat com a número u per Lleida.

