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Reunió de la CUP i
Arran amb l’edil
de Seguretat

POLÍTICA

❘LLEIDA ❘ La Candidatura d’Uni-
tat Popular i l’associació ju-
venil Arran mantindran una
reunió dilluns amb la regido-
ra de Seguretat de la Paeria,
Sara Mestres, després de l’in-
cident que va tindre lloc di-
jous en què dos membres
d’Arran van denunciar agres-
sions d’agents de la Urbana
al ser sorpresos fent pintades.
La CUP demanarà explicaci-
ons per les presumptes agres-
sions i que es “depurin res-
ponsabilitats”.

❘ LLEIDA ❘A partir de dimecres, la
Generalitat obrirà el termini per
permetre a 1.712 persones amb
experiència però sense un títol
que acreditin el seu bagatge pro-
fessional i aconsegueixin un cer-
tificat de professionalitat i fins
i tot un títol de FP. La majoria
de les places estan destinades
a treballadors de l’àmbit de la
dependència. Hi ha 950 places
per a persones que es dediquen
a l’atenció sociosanitària a de-
pendents en institucions socials
i unes altres 350 per a assistents

a domicili.També es podrà acre-
ditar l’experiència en altres àm-
bits molt variats, com el condi-
cionament físic, l’ensinistrament
de gossos, els monitors de io-
ga, professionals dedicats al con-
trol de plagues, el muntatge de
bastides i la formació per a l’ocu-
pació.

El director general de Forma-
ció Professional (FP) i d’ensen-
yaments de règim especial de la
conselleria d’Ensenyament,Mel-
ciorArcarons, va explicar que la
finalitat d’aquest nou procés –el

segon des del 2011, quan es van
convocar 8.118 places– és que
els treballadors de la dependèn-
cia puguin conservar el seu lloc
de treball, ja que a partir del
2015 tots els empleats del sec-

tor hauran de tindre un certifi-
cat de professionalitat. “Moltes
vegades tenen experiència pro-
fessional i estan perfectament
preparades, però no tenen una
certificació oficial que acrediti
que són competents en la seua
professió”, va afegirArcarons,
que ha expressat que el proce-
diment verifica l’experiència la-
boral i la formació no reglada
que hagin cursat. És necessari
demostrar una experiència mí-
nima de tres anys i 2.000 hores
treballades

Termini per convalidar experiència per un títol de FP
La major part de les 1.712 places disponibles són per a personal del sector de la dependència

FORMACIÓPROGRAMA‘ACREDITA’T’

ALMENYS TRES ANYS

Per aconseguir alguna

certificació cal demostrar

una experiència mínima

de tres anys

La reforma de la Clínica de Ponent és una de les més importants de les que hi ha enmarxa a Lleida.

Els projectes per a reformes i petites obres
augmentenper primera vegadades del 2007
Els aparelladors constaten un augment del 8%en els encàrrecs professionals el 2013, quan el 2012 encara
van baixar un 20% || El sector segueix ambxifresmolt baixes d’activitat, però espera haver tocat fons

CONSTRUCCIÓBALANÇ

E. HERRERO
❘ LLEIDA ❘ Per primera vegada des
de l’any 2007, el sector de la
construcció ha registrat dades
positives quant a reformes, pe-
tites obres de rehabilitació i ex-
pedients d’activitats, però no ai-
xí en obres noves (vegeu el des-
glossament). Segons les dades
del Col·legi d’Aparelladors,Ar-
quitectesTècnics i Enginyers de
l’Edificació, en el primer semes-
tre han registrat visats per a
1.073 treballs professionals, un
8%més que els 992 del mateix
període de l’any passat.

La xifra és significativa, va
destacar el president del Col·le-
gi, Pere Garrofé, perquè el 2012
el nombre de projectes per a
aquestes obres encara baixava
un 20%. “La situació segueix
sota mínims, però la lectura és
positiva, perquè és la primera
vegada que augmenten des de
l’inici de la crisi. Marca un can-
vi de tendència i que ja podem
haver tocat fons”, va afirmar.
Amb tot, les xifres d’activitat es-
tan encara molt per sota de les
de fa uns anys i l’import dels pro-
jectes també acostuma a ser me-
nor.

Sense tot just obra pública

“Poc, però alguna cosa es mou;
com que les xifres són molt bai-
xes, de seguida es nota.Almenys
l’activitat s’ha estabilitzat segur,
encara que tan sols quant a re-
formes i rehabilitacions priva-
des. L’obra pública segueix so-
ta mínims”, va assegurar el pre-
sident del Gremi de Construc-
tors de Lleida, JosepMaria Gar-
deñes. El sector de la construc-
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ció continua reclamant un pla
de manteniment de carreteres,
que permeti evitar que continuï
deteriorant-se, mentre facilita a
les empreses tindre una planifi-
cació per poder adequar la se-
ua estructura a diversos anys vis-
ta.“Les empreses petites poden
ajustar-se més perquè tenen
menys maquinària i despeses fi-
xes, però les grans ho estan pas-
sant molt malament perquè ja
són quatre anys sense a penes
obres públiques”, va afegir Gar-
deñes.Alguns ajuntaments sí que
porten a terme petites obres, pe-
rò el seu volum és molt petit i
amb prou feines alleuja la situ-
ació.

La competència
deslleial, un
greuproblema
peral sector

■ El sector de la construc-
ció té una greu preocupa-
ció per l’augment de la
competència deslleial que
hi ha hagut en els últims
anys.Aturats provinents
del sector o exautònoms
que ja no cotitzen es que-
den amb moltes d’aques-
tes petites obres que con-
formen ara la major part
de l’activitat del sector, la
qual cosa perjudica les em-
preses que encara subsis-
teixen.

“Com que no cotitzen,
són més competitius en
preu. Però si això passa és
per la complicitat de la
gent que els contracta, de
les comunitats de propie-
taris i els seus administra-
dors i fins i tot de l’admi-
nistració, que no ho perse-
gueix prou”, va afirmar Jo-
sep Maria Gardeñes, que
també va alertar de les
complicacions que poden
suposar obres sense cap
garantia. El gremi plante-
ja que sigui obligatori pen-
jar la llicència d’obres als
taulers d’anuncis de les co-
munitats i també que els
ajuntaments condicionin
les llicències a la contrac-
tació d’una empresa lega-
litzada.

La UdL investiga la seguretat a les
votacions electròniques
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Els Mossos reclamen a Interior
armilles protectores
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■ La lleu millora que es dei-
xa notar en la reforma i reha-
bilitació no arriba a l’obra no-
va. Els visats per construir
nous habitatges van continu-
ar caient durant el primer se-
mestre,malgrat que fa temps
que estan sota mínims. Els
aparelladors computen 167
projectes d’obra nova fins al

juny, un ritme encara una mi-
ca inferior al de l’any passat,
que es va tancar amb només
382 visats. L’existència d’un
estoc important per vendre,
que impulsa els preus a la bai-
xa, la inseguretat laboral i les
dificultats per aconseguir hi-
poteques, frenen noves cons-
truccions.

EDIFICACIÓ

Els visatsper construir nous
habitatges continuen caient


