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Proposen donar un ús comercial  
a l’actual estació d’autobusos.
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Els Mossos van atendre 37 casos
de maltractament a menors el 2020.
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El cobriment de les vies del tren és ‘protagonista’ a la investigació sobre els comptes de l’EMU.

S.E.

❘ LLEIDA ❘ Els responsables de l’Em-
presa Municipal d’Urbanisme 
(EMU) el 2015, quan governa-
va el PSC, contra els quals el 
titular del jutjat número 2 de 
Lleida ha ordenat continuar les 
diligències al veure indicis de 
delictes societari, falsificació 
de documents i tràfic d’influ-
ències, han presentat un recurs 
d’apel·lació en el qual rebaten 
les acusacions i demanen el so-
breseïment de la causa. Aquest 
procediment judicial es va inici-
ar arran d’una querella presen-
tada l’any 2018 pel llavors líder 
del grup del PDeCAT i actual 
primer tinent d’alcalde, Toni 
Postius. Alguns dels acusats són 
l’actual cap de l’oposició, Fèlix 
Larrosa; l’exregidora i diputada 
Montse Mínguez; la portaveu de 
Cs, Ángeles Ribes; i l’exedil del 
PP, Joan Vilella. Larrosa, Ribes 
i Vilella van afirmar sentir-se 
“absolutament tranquils” i van 
recordar que la Fiscalia va de-
manar l’arxivament de la causa.

El recurs defensa que les 
discordances entre els comp-
tes del 2014 i les xifres d’aquell 
any presentades al Registre el 
2015 responen a una “modifi-
cació significativa dels valors 
d’aquestes existències” i diu 
que aquest canvi “no compor-
ta una falsedat sinó una obliga-
ció comptable”. “Es tracta d’un 
deure fer aquestes correccions i, 
per tant, la infracció legal no es 
produeix per fer aquestes cor-
reccions, sinó precisament per 
no fer-les”, subratlla. Respecte 
als 21,9 milions d’euros de les 

Els investigats pels comptes de l’EMU recorren 
la interlocutòria del jutge i neguen delictes
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TRIBUNALS ADMINISTRACIÓ

obres del cobriment de les vies 
del pla de l’estació pendents de 
repercussió que es van traslla-
dar a la partida de “terrenys i 
solars urbanitzats”, el recurs in-
dica que “no s’ha comptabilitzat 

dos vegades les obres d’urbanit-
zació pendents de repercutir” i 
assenyala que els mateixos sal-
dos es van mantenir als comptes 
“dels anys posteriors i els audi-
tors no han fet cap observació 
negativa”. Així mateix, veu una 
actuació totalment “incongru-
ent” per part de Toni Postius i 
qualifica de “difícilment soste-
nible” que “la imatge incorrec-
ta de la situació patrimonial de 
l’empresa” podria haver facilitat 
que la Paeria firmés un crèdit 
a l’EMU amb el vistiplau de la 

Generalitat. A més, recalca que 
“cap dels fets no descriu conduc-
tes que puguin subsumir-se al 
delicte de tràfic d’influències”.

Larrosa destaca que “els 
comptes de l’EMU dels anys 
2018 i 2019 es van aprovar amb 
les mateixes posicions compta-
bles que el 2015, cosa que és 
una clara evidència que hi ha 
hagut voluntat manifesta de 
Postius de generar descrèdit cap 
als que governàvem anys enre-
re”. Va incidir en aquest sentit 
que té “confiança que s’acaba-

rà resolent en justícia perquè 
no parla d’indicis penals sinó 
comptables”. 

Va recalcar, a més a més, que 
“entre el 2014 i el 2020 han in-
tervingut diferents auditors i 
tots van validar el procedi-
ment”. Vilella va dir que “els 
comptes EMU es van fer bé i 
que estaven avalats per part de 
l’interventor i el secretari ge-
neral” i va aconsellar a Postius 
“controlar els seus edils actuals 
perquè estan demostrades irre-
gularitats contracturals”.

INDICIS

El recurs se centra a 
plantejar la inexistència 
d’indicis penals sinó només 
qüestions comptables

Projecte per redissenyar 
els patis de les escoles

EDUCACIÓ EQUIPAMENTS

❘ LLEIDA ❘ Més de 420 persones i 
entitats participen en el pro-
jecte “Espais que eduquen, 
patis per a tothom”, que ha 
estat presentat aquesta set-
mana i que ofereix a l’escoles 
un procés acompanyat per 
redissenyar els patis escolars 
per donar-los una perspecti-
va per a l’aprenentatge, l’edu-
cació en valors i una mirada 
comunitària. 

La idea és partir del projec-
te “ArquiEscola. Construïm 

junts els entorns urbans” del 
Col·legi d’Arquitectes i que ca-
da centre configuri el seu propi 
disseny. La sessió informativa 
es va dirigir a equips docents, 
professionals d’educació en el 
lleure i famílies, inicialment 
del Segrià i la Noguera. Els 
participants van reflexionar 
sobre la transformació física, 
pedagògica i metodològica que 
estan vivint les escoles, que 
comporta canvis físics i una 
nova mirada.

LES CLAUS

El querellant
z Toni Postius afirma que vol 
“ser molt respectuós en tot 
aquest procés judicial, tal com 
he fet en els últims tres anys, 
en els quals no he fet valora-
cions sobre això”. Afegeix que 
“davant d’uns comptes que no 
quadren, vaig posar el cas en 
mans de la justícia perquè de-
terminés si, efectivament, hi ha-
via responsabilitats”.

Els investigats
z  Les diligències afecten els 
edils Montse Mínguez, Fèlix 
Larrosa, Ángeles Ribes (que el 
2015 estava al consell d’admi-
nistració de l’EMU), els exregi-
dors Xavier Rodamilans, José 
Luis Osorio i Joan Viella, el cap 
d’Economia de la Paeria, l’audi-
tora de comptes de l’EMU, un 
exconseller de Cs i una tècnica 
municipal.

Nens es colen al pati d’un col·legi a la Bordeta ■ L’associació de 
veïns de la Bordeta denuncia que joves salten la tanca del pati del 
col·legi Joan Maragall per jugar a futbol. Afirma que passa des de 
fa temps i que ahir no portaven mascareta.

Informació sobre 
el reciclatge 
porta a porta

SOSTENIBILITAT

❘ LLEIDA ❘ Les dos sessions in-
formatives virtuals sobre la 
recollida d’escombraries por-
ta a porta que el 14 de març 
s’iniciarà a part de Balàfia 
i Pardinyes que es van ce-
lebrar ahir i divendres van 
comptar amb la participació 
de més d’un centenar de ve-
ïns. L’objectiu d’aquests en-
contres és aclarir dubtes so-
bre aquest nou sistema, que 
espera aconseguir més d’un 
70% de recollida selectiva.


