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❘ LLEIDA ❘ La convocatòria d’una
plaça de coordinador per a la
delegació a Lleida de la conse-
lleria d’Empresa i Ocupació, que
s’ha adjudicat el militant de Jo-
ventut Republicana Jaume Dal-
mau, ha generat malestar entre
personal de la Generalitat que
veu irregularitats en el procés.
Diverses persones que es van
presentar al concurs tenen in-
tenció d’impugnar-lo i arribar
fins i tot als tribunals. També el
sindicat Catac els recolza. Es
tracta d’una plaça de coordina-

ció que feia uns set anys que es-
tava vacant, però que ara, se-
gons aquestes fonts, s’ha convo-
cat a través d’una comissió de
serveis, eludint la publicació
d’un concurs al DOGC, per co-
brir-la interinament amb un pro-
cés intern.Aquests afectats i el
sindicat també censuren que
quan va ser nomenat l’actual de-
legat, Octavi Miarnau, també de
Joventut Republicana, ja va
transcendir públicament que
Dalmau ocuparia aquest càrrec,
malgrat que no és una plaça de
lliure designació.A més, les pre-

guntes de la prova es van cen-
trar en l’àrea d’indústria, de la
qual procedeix Dalmau,malgrat
que aquesta conselleria també
n’inclou d’altres com Comerç,
Energia o Consum. “Li han fet
un vestit a mida. Hi havia mol-
tes persones amb més mèrits”,
va lamentar un dels que van op-
tar a la plaça. “No dubtem que
pugui haver guanyat, però el
procés és molt sospitós. S’ha de-
manat una revisió de les puntu-
acions per veure com han valo-
rat mèrits com la formació i l’ex-
periència”, va explicar Jesús Ve-

za, delegat de Catac. Per la se-
ua part, Miarnau va assegurar
que no hi ha hagut “ni una irre-
gularitat” i que la plaça es va
convocar pel procediment ha-
bitual. “S’hi van presentar 36
persones i l’elegida és la que ha
tingut més mèrits”, va afirmar.
Va afegir que la plaça va ser cre-
ada per l’anterior delegat del
tripartit “perquè pensava que
li enviarien un comissari polí-
tic d’Esquerra” i que ell ha de-
cidit cobrir-la perquè la conse-
lleria assumeix moltes compe-
tències.

Denuncien un concurs fet amida
per a unnou càrrec a Indústria
Personal de la Generalitat i el sindicat Catac, que veuen “sospitós” el procediment
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Mil cinc-cents estudiants de secundària a les proves Cangur■ Un total de 1.500 estudiants de ter-
cer i quart d’ESO i de batxillerat es van examinar ahir a tota la demarcació (900 a la capital) en el
concurs Cangur, que posa a prova els seus coneixements matemàtics.

Lonaper cobrir la façanade laPaeria■ Una lona cobreix
la façana de la Paeria cap a Blondel, que estan restau-
rant, i en mostra l’estat original.

Medalla del Màrius a
l’exministre Borrell

GUARDONS

❘ LLEIDA ❘ L’institut MàriusTor-
res farà entrega avui a l’exmi-
nistre lleidatà Josep Borrell
de la medalla del centre, que
guardona els exalumnes de
l’institut que han tingut una
trajectòria destacada. L’acte
tindrà lloc al centre a les
20.00 hores.

Dos independents
a la llista d’ICV

POLÍTICA

❘ LLEIDA ❘ ICV va publicitar ahir
la incorporació a la candida-
tura de les municipals del di-
rector teatral Jaume Belló, de
44 anys, i de l’esportista de
19 anys Jennyfer Nana.Tots
dos són independents i esta-
ran entre els deu primers.


