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Ros anuncia cent nous llocs de treball al parc
deGardeny, que seran generats per Indra
El PSC només accepta, després de modificar-la primer, una proposta de l’oposició i cinc de manera
parcial d’un total de 34 || Aprovat el pla d’estalvi de 5milions sense suport unànime

POLÍTICAPLESOBREL’ESTATDELACIUTAT

� LLEIDA � L’alcalde de Lleida,Àn-
gel Ros, va anunciar ahir a l’ini-
ci del ple sobre l’estat de la ciu-
tat que demà firmarà “amb una
important empresa un acord que
permetrà la creació de cent nous
llocs de treball al parc de Gar-
deny”, que se sumaran als 750
treballadors actuals de 55 firmes
i grups d’investigació. Ros no va
voler revelar el nom de l’empre-
sa, però, segons ha pogut saber
aquest diari, es tracta, amb tota
probabilitat, d’Indra.Va ser la
primera firma a instal·lar-se al
parc amb un Software Lab que
forma part d’una xarxa de 20
centres que operen virtualment
des de deu països diferents. En
l’actualitat, té 130 treballadors.

Així mateix, Ros va afirmar
que tenen un acord amb La Cai-
xa que permetrà començar a
construir a Gardeny el viver per
a titulats de FP.

De fet, aquest anunci va pas-
sar desapercebut en el ple, que
es va prolongar durant cinc ho-
res i mitja i en què els grups de
l’oposició es van dedicar a acu-

sar el govern de falta de diàleg
i de centrar-se en grans obres.A
més, van dir que les mesures per
la crisi arriben tard. Per la seua
part, el govern va defensar el
contrari.Al final, de les 37 pro-
postes presentades, el govern va
aprovar les tres seues i la de l’edil
no adscrit Ismael Zapater, prè-
viament modificada (la propos-
ta de transport públic gratuït a
tots els jubilats va quedar a “es-
tudiar” nous descomptes). El
PSC va aprovar alguns punts de
dos propostes de CiU i dos del
PP relatives a bonificacions i
fraccionaments en tributs i fo-
ment de l’ocupació i la conjun-
ta de l’oposició (vegeu el des-
glossament lateral superior). En
canvi, el govern va rebutjar to-
tes les propostes presentades
tant per ERC com per ICV. La
portaveu d’ERC, Montse Ber-
gés, va criticar que no els havi-
en aprovat ni algunes propostes
“que també van ser promeses
electorals de l’alcalde”.

El pla d’ajust extraordinari
que va presentar el govern per
reduir la despesa en 5 milions
en un any i mig només va rebre

REBAIXA DE L’IBI

L’oposició demana rebaixar
el tipus per congelar la
quota de l’IBI i l’alcalde
assegura que“és impossible”

el suport unànime en tres punts
i en la resta hi va haver absten-
cions. El cap de l’oposició, Isidre
Gavín (CiU), va dir que l’estal-
vi fins ara ha sigut “pírric”. La
portaveu del PP,María José Hor-
cajada, va considerar que el go-
vern només pren mesures “de
cara a la galeria”. Bergés va
aconsellar a Ros que “vegi més
enllà de les inauguracions amb

el caragol Banyetes”.RamonCa-
mats, d’ICV, va apuntar que“fer
polítiques a vol d’àguila fa que
no es vegin els desperfectes ni
les persones”.

Per la seua part, la portaveu
socialista, Marta Camps, va as-
senyalar que la Paeria“no té pro-
blemes financers greus” i va afe-
gir que prenen mesures de tota
manera “per responsabilitat”.

Finalment, l’oposició va re-
clamar la congelació de la quo-
ta de l’IBI, però Ros va assegu-
rar que “és impossible”.“Abai-
xar el tipus impositiu perquè a
ningú li pugi la quota suposaria
que a una part li baixaria i ai-
xò és injust”, va argumentar. El
govern també va rebutjar redu-
ir regidories, com demanava
CiU.

Tres de cada 10 alumnes acaben
primària sense el nivell exigible
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Detingut per trencar el nas a un
mosso al jutjat de guàrdia
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El govern‘poda’
lademandade
transparència
de l’oposició

�La proposta conjunta de
CiU, ERC,PP i ICV per re-
clamar més transparència
i el compliment de les mo-
cions aprovades va ser ac-
ceptada només en part i
no en els punts substanci-
als. El PSC va votar a fa-
vor d’informar sobre les
decisions adoptades sobre
les mocions i que el govern
respongui les sol·licituds
d’accés a la informació, pe-
rò en contra de la resta,
com ara exposar tots els
convenis o entregar els in-
formes externs. L’oposició
va afirmar que la majoria
absoluta del PSC es tradu-
eix en falta de diàleg i el
govern, malgrat el suport
parcial, va ser molt crític.
Ros va acusar l’oposició
de fer “un exercici de ma-
joria absoluta virtual” i
Camps va assenyalar que
la falta de diàleg“és un tò-
pic”. “Una cosa és escol-
tar i una altra posar-se dar-
rere de totes les pancar-
tes”, va dir.

Una de les múltiples votacions del ple sobre l’estat de la ciutat, que va durar cinc hores i mitja.

LESPROPOSTES

Recercade
local per aun
consultori dels
Magraners

�L’alcalde va afirmar que
ja han executat el 93%del
pla d’acció municipal. Ros
va explicar que Lleida hi
va invertir 644 € per ha-
bitant el 2009 i que van
obrir 45 comerços.A més,
va anunciar que aquest any
dignificaran les fosses co-
munes del cementiri, que
busquen amb Salut un lo-
cal per a un dispensari als
Magraners i que quan hi ha-
gi disponibilitat de 190mi-
lions es decidirà sobre la
prolongació de la variant
sud. Finalment, va dir que
els ajuts a famílies han aug-
mentat un 65% en 2 anys
(un 20%per a immigrants),
que han tramitat 115 pisos
per a joves i que canviaran
els contenidors per 1.400
de nous sense pedal.

PSC

� Aprovades les seues tres
propostes. El pla d’ajust
extraordinari per estalviar cinc
milions, demanar al Govern poder
dedicar estalvi a atenció social i a
educació, així com reduir
organismes en el marc de la
creació de l’ens GlobalLleida.

CiU

�Aprovats parcialment els punts de
dos propostes: bonificacions a fa-
mílies monoparentals i nombroses,
fraccionament de tributs, reprogra-
mació d’inversions i actuacions
per millorar l’ocupació de col·lec-
tius amb dificultats, aturats i autò-
noms.
� Rebutjades les seues propostes
sobre la supressió de cinc regidori-
es, millores en l’accessibilitat, més
atenció al Centre Històric i renego-
ciar els recursos per a Sucs i Rai-
mat.

PP

� Aprovats punts de dos propostes
que apostaven pel fraccionament
d’impostos (com l’IBI), un pacte per
l’ocupació de qualitat i potenciar les
empreses.
� Rebutjades la propostes sobre un
pla d’austeritat, el soterrament de
les línies elèctriques, més efectius
policials i pisos protegits, control de
la sobreocupació d’habitatges i
canvis en l’assemblea de religions.

ERC

� Les seues quinze propostes van
ser rebutjades. Entre altres coses,
demanaven suprimir la fundació
del Paisatge Urbà, revisar les con-
cessions, eliminar les targetes de
pàrquing gratis per a edils, conge-
lar l’IBI, canvis en la contractació
d’obres, crear un grup de treball per
atendre desnonaments, una mora-
tòria en el pagament de taxes en
zones en obres, una altra escola

bressol a Cappont, la cessió de la
comissaria de Policia de Sant Mar-
tí, un mercat d’artistes al Barri An-
tic i construir un accés a Gardeny
per la vella N-II.

ICV

� Rebutjades les seues propostes
d’un alberg, un pla d’acollida d’im-
migrants i avançar en la conciliació
laboral i familiar.

EDIL NO ADSCRIT

� L’única proposta de Zapater va ser
aprovada per unanimitat, encara
que modificada amb una esmena
del PSC. Primer demanava autobús
gratis per a tots els jubilats i al final,
estudiar més descomptes.

CONJUNTA

� Aprovats dos punts: informar de
les decisions adoptades sobre mo-
cions aprovades i respondre les pe-
ticions d’informació.

ÒSCAR MIRÓN


