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Acomiadaments al Segrià per la reforma local
El consell prescindeix de tres assessors de grups polítics en aplicació de la llei

ILLEIDAIEI consell del Segrià-ha
,decidit prescindir de tres emple-
ats eventuals en aplicació de la
polèmica reforma local estatal,
segons el president, Pau Cabré.
Es tracta dels assessors dels grups
de CiU, ERC i PP, que van dei-
xar els seus llocs de treball el 31
de gener. Cabré va indica¡ que
la llei estableix que organismes
com els consells no poden fer
front a aquest tipus d'empleats.
El PSC és l'únic que en queda al
marge, ja que les funcions d'as-
sessor les executa l'adjunt al por-
taveu i en aquest cas percep úni-
cament una retribució que no
coítza.El consell opina que en--
cara que leS retallades calen, "no
era el moment de fer-ho". Els
acomiadaments suposaran un
estalvi d'uns 5.000 euros men-
suals. Cabré va indicar quä h [ei
estatal minva l'autonomia local,
vulnera I'Estatut i afavoreix la
privatització de serveis.com
I'abastament d'aigua potable, el
tractament de residus urbans i
l'enllumenat públic.

Lãlcalde de Lleida, Àngel Ros (al <entre), en un debat ahir sobre ciutàts intel.ligents a Barcelona.

Acord municipal contra el model local de Madrid
I Les quatre capitals catalanes
han acordat o aprovaran en uns
dies recórrer al Constituciônal
contra la llei estatal de reforma
local. El paer en cap, Àngel Ros,
va dir ahir que la llei és un "er-
ror polític". Entre les capitals

de comarca que també recor-
reian hi ha Mollerussa,Tàrre-
ga, Vielha, Balaguer, Cervera,
Sort,Tremp, la Seu, les Borges,
Mollerussa i Solsona, mentre
que els ajuntaments d'Artesa
de Segre iAlmatret (governat

pel PP) també ho van acordar.
També l'Executiu va anunciar
ahir el seu recurs.

El president de la Diputació,
Joan Reñé, considera que la llei
és un cop d'estat a l'autonomia
local.
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