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Zaballos es perfila com el nou
alcaldable de CiU
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Demanda de lleidatans contra la
vaga salvatge dels controladors
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La Paeria deixa la Urbana sense cursos
a l’Escola de Policia per estalviar

Remodelació
de l’Escola
Politècnica

La regidora Mestres notifica la supressió de pagaments per dietes i quilometratge ||
UGT denuncia que perjudica els agents i que la taula de formació no s’ha reunit
ITMAR FABREGAT

J.MARTÍ

❘ LLEIDA ❘ La Paeria no finançarà
aquest any cap curs de formació
per a agents de la Guàrdia Urbana que se celebri fora de la
ciutat i que, per tant, comporti
el pagament de despeses per dietes i quilometratge.Així ho ha
notificat la regidora de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres, a
través d’una circular interna.
Aquesta decisió, motivada per
la retallada pressupostària, implica la supressió dels cursos que
es portaven a terme a l’Escola
de Policia de Catalunya a Mollet delVallès. Fonts del cos van
explicar ahir que al voltant d’una
vintena d’agents acostumaven a
anar cada any a l’Escola de Policia, bé amb motiu de cursos de
reciclatge i formació en matèries com per exemple atestats, violència domèstica o atenció ciutadana o després d’haver superat concursos de promoció interna.
El sindicat UGT va denunciar ahir que aquests eren els cursos més importants per als membres del cos. També va expressar la seua queixa pel fet que
Mestres hagi adoptat aquesta decisió sense que la taula de formació de la Paeria —en què participen el govern i representants
sindicals— hagi celebrat cap reunió, quan és l’organisme que
decideix sobre la formació de
totes les àrees. A més, un dirigent d’UGT va recordar que l’alcalde havia manifestat que la Paeria mantindria la formació dels
seus empleats.
Per la seua part, Mestres va
justificar aquesta mesura per la
falta de recursos. “Les partides
són les que són i no n’hi ha cap
per a cursos de formació fora de
Lleida”, va afirmar.Va destacar
que el pressupost imposa restriccions i que, en aquests moments,
la gran prioritat de la Guàrdia
Urbana és el nou quarter, que
entrarà en servei pròximament.
Mestres també va assenyalar que
en anys anteriors va proposar
als agents que feien cursos a Mollet que compartissin cotxe per
estalviar despeses per quilometratge, però que la seua petició
no havia estat atesa.Així mateix,
va apuntar la possibilitat que
l’Escola de Policia pugui organitzar cursos a Lleida.

Pagaments amb molt retard
D’altra banda, fonts de la policia local van denunciar ahir que
la Paeria encara no ha pagat les
dietes i el quilometratge de cursos efectuats fa més d’un any.

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida (UdL) ha adjudicat a l’empresa Cobra, Instalaciones y
Servicios SA les obres de reforma de l’Escola Politècnica Superior, a Cappont, per
adaptar-la a les necessitats de
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, per un import
de 253.076,02 euros. Els
nous graus universitaris adaptats a Europa obliguen a reformar els espais docents
d’acord amb el que estableixen les directrius europees,
que preveuen millores en la
il·luminació, insonorització i
el mobiliari, entre altres actuacions.

HABITATGE

Enquesta sobre
les vendes al
saló LOH

La regidora Sara Mestres i l’alcalde passen revista a la policia local el dia de la seua patrona.

CULTURA

Retallada de la despesa en festes,
Aplec, Mostra i Fira de Titelles
Es redueixen les subvencions a les entitats organitzadores
❘ LLEIDA ❘ El pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural ja concreta algunes de les
retallades anunciades en les
subvencions a entitats.Així, la
subvenció per a la Fecoll, organitzadora de l’Aplec del Caragol, serà de 75.000 euros,

20.000 menys que la que tenia assignada en el passat exercici. L’ajuda al Centro Latinoamericano de Lleida, promotor de la Mostra de Cinema
Llatinoamericà, també registra la mateixa retallada, al passar de 90.000 a 70.000 euros.

LES CLAUS

Principals retallades. La subvenció al Centre de Titelles es rebaixa en 24.000 euros, i les destinades a la Fecoll i el Centro Latinoamericano es redueixen en 20.000.

Altres rebaixes. La subvenció prevista per a l’organització del
Festinoval és de 13.000 euros, dos mil menys que el 2010. La partida per a la Banda Municipal també baixa sensiblement, al passar de 54.100 a 40.000 euros, i l’ajuda al Centre Cultural Lleidatà
de Dansaires es redueix de 20.000 a 15.000.
Sense inversions. El pressupost de l’Institut Municipal de Mercats detalla que aquest any no farà cap inversió perquè la Paeria
no li facilita cap transferència per fer-ho. Així mateix, el pressupost de l’Institut d’Informàtica tampoc preveu ni un euro en el
capítol d’inversions.

L’assignada al Centre de Titelles, organitzador de la Fira
deTitelles, encara presenta una
reducció una mica més gran,
ja que el 2010 tenia una partida total de 104.000 euros i
en el nou pressupost és de
80.000. La retallada afecta, en
major o menor mesura, la majoria d’activitats culturals en
què col·labora l’ajuntament.
Tampoc se salva la partida de
festes, que compta amb
638.037,59 euros. Aquesta
quantitat és un 10 per cent inferior a la que tenia assignada
inicialment el 2010, de
709.000 euros, però la reducció encara és més significativa
si es té en compte que una vegada iniciat l’exercici es va ampliar a 787.000 euros.
Així mateix, els instituts
municipals de mercats i informàtica no preveuen portar a
terme cap inversió aquest any
al no disposar de fons per ferho.

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi d’Agents
de la Propietat Immobiliària
(API) porta a terme una enquesta per determinar el balanç final de les vendes de pisos del saló LOH, celebrat al
novembre a la Llotja. A
aquest certamen, organitzat
pel Col·legi i l’Associació de
Promotors, hi van acudir un
miler de persones interessades en la possible compra
d’un pis. Durant la celebració
del certamen es van concertar una vintena de vendes, però es van entaular molts més
contactes que havien de fructificar les setmanes següents.

SANITAT

Nou tràmit
per ampliar
l’Hospital Arnau
❘ LLEIDA ❘ El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
(DOGC) va publicar ahir l’adjudicació de la redacció del
projecte de l’edifici de les noves consultes externes de
l’HospitalArnau, així com de
l’hotel amb 60 habitacions per
a familiars de pacients.Així,
les obres ha estat adjudicades
a l’UTE F.O.Architects Limited & Patricio Martínez, MaximiliàTorruella,Arquitectura, SLP &Vicenç Benéitez Rodríguez, per 3.359.025 euros.
Les obres s’havien de començar el 2012, tot i que ara depenen del nou Govern.

