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R. RAMÍREZ
❘ CERVERA ❘ La Paeria de Cervera
ha deixat en suspens un canvi
en la normativa urbanística per
ampliar el pàrquing subterra-
ni previst als terrenys de l’àrea
comercial de l’antiga Cros.
L’equip de govern, format per
CiU i Solucions i Futur (SiF),
no va aconseguir aprovar en el
ple la proposta del promotor,
la immobiliària Promontblanc,
al votar-hi en contra ERC i
PxCat i abstindre’s el PSC i un
dels regidors de SiF, Raimond
Fusté.

La votació es va saldar al
maig amb sis vots a favor (dels
cinc regidors de CiU i del por-
taveu de SiF, Jaume Carcaso-
na) davant de cinc abstencions
i dos vots en contra. La norma-
tiva exigia en aquest cas l’apro-
vació per majoria absoluta,
amb almenys 7 dels 13 edils de
la Paeria. Fusté va argumentar
que es va abstindre “per no in-
terferir” en el litigi en curs amb
l’antic secretari judicial, a qui
va acusar en el passat mandat

d’afavorir Promontblanc al tin-
dre vincles familiars amb res-
ponsables de la immobiliària.
El funcionari, ja retirat, va in-
terposar contra el regidor una
querella per vulnerar el seu ho-
nor.

Fusté va recordar que tam-
bé es va abstindre per aquest
motiu en la modificació urba-
nística iniciada a l’octubre per
admetre usos comercials en sòl
de l’antiga Cros. El canvi va ti-

rar llavors endavant amb vots
de CiU, del portaveu de SiF i
del PSC. En canvi, els socialis-
tes es van abstindre en l’últim
ple al considerar que “en lloc
de canvis puntuals cal abordar
el POUM”, segons el portaveu,
JoanValldaura.

Abans del ple, la comissió
informativa havia decidit no
incloure en l’ordre del dia un
canvi en la trama urbana con-
solidada de Cervera per inclou-
re-hi terrenys de la unitat d’ac-
tuació set, al considerar que
faltava documentació. La famí-
lia del regidor Fusté es troba
entre els propietaris d’aquest
sector pròxim a l’escorxador
de L’Agudana, i impulsen tam-
bé des del 2011 canvis en les
normes urbanístiques locals per
admetre usos comercials en
aquests terrenys.També n’és
propietari l’edil Josep Ortiz
(PSC). Cadenes de supermer-
cats com Consum i Mercado-
na han temptejat en els últims
anys diferents ubicacions per
a una gran superfície comerci-
al a Cervera.

MAJORIA INSUFICIENT

L’aprovació en el ple
requeria la majoria
absoluta amb set regidors
com a mínim

Divergències al ple de Cervera
bloquegenunpàrquing
Un edil de SiF es va abstindre ||Per la polèmica àrea comercial
de Cros, mentre la família del regidor n’impulsa una altra

URBANISMEPLANIFICACIÓ

Els terrenys per a instal·lacions comercials de l’antiga Cros.

X. SANTESMASSES

CiUbuscaacord
ambels socialistes
desprésde
tensionsal govern

■ L’alcalde, Ramon Ro-
yes (CiU), va explicar
que buscarà acord amb
els socialistes en urbanis-
me, després que el PSC
s’oferís a col·laborar.
“Necessitem acords am-
plis en matèria urbanís-
tica i per aprovar el nou
POUM”, va dir Royes,
que va apuntar que els
canvis que planteja la Pa-
eria “no poden dependre
d’un regidor o un altre”.
L’acord fallit en l’últim
ple va generar tensions
al govern. Fonts de l’opo-
sició van apuntar que SiF
podria haver plantejat
una nova aliança amb el
PSC, una cosa que els re-
gidors de Solucions van
negar.

Cinquanta sol·licituds per a 16 llocs de
treball al telefèric de l’estany Gento

TURISMECONTRACTACIÓ

❘LATORREDECAPDELLA ❘L’ajuntament
de laTorre de Capdella està im-
mers en la selecció del perso-
nal que treballarà aquest any
al telefèric de l’estany Gento.
S’han presentat cinquanta per-
sones, la majoria procedents
dels dos Pallars i alguna deTar-
ragona i Lleida, per a 16 llocs
de treball. En concret, hi ha lloc
per a dos cuiners, dos ajudants
de cuina i sis cambrers, que es
faran càrrec del servei de bar i
restaurant i de la venda de re-

cords, i per a sis conductors, que
s’ocuparan també de la venda
de bitllets.

Segons l’alcalde, Josep Ma-
ria Dalmau, el termini per pre-
sentar peticions d’ocupació va
durar dos mesos i es va acabar
el 31 de maig.“L’any passat hi
va haver una trentena de sol·li-
cituds, però la crisi i l’atur s’han
notat en aquesta ocasió”, va as-
senyalar el primer edil. Dalmau
ja ha revisat tots els currículums
i ara està pendent d’entrevistar

els preseleccionats.A més, va
assenyalar que les persones que
tenen experiència prèvia, en
especial en la conducció de la
cabina, tenen preferència.

La plantilla ha d’estar elegi-
da per al 30 d’aquest mes, quan
començarà la temporada esti-
val del telefèric, un dels atrac-
tius de la vall Fosca, que s’aca-
barà a finals de setembre. Dal-
mau va indicar que les perso-
nes escollides per conduir el te-
lefèric rebran un curs.

L’estació de servei es va construir l’any 1997.
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❘ TÀRREGA ❘ L’única gasolinera
al nucli urbà deTàrrega tan-
carà les portes aquesta set-
mana. Segons fonts pròxi-
mes a l’empresa, el tanca-
ment es deu a una caiguda
d’ingressos de gairebé el
50% com a conseqüència de
les obres de remodelació de
l’avinguda Catalunya, que
van prohibir el pas de cami-
ons per la zona i van afavo-
rir el pas de turismes per
l’avinguda Ondara.Amb tot,
la crisi i l’augment de gaso-

lineres a la ciutat (BonArea
i Petromiralles), haurien agu-
ditzat la disminució d’ingres-
sos.

La reducció d’ingressos ha-
via comportat en els últims
temps a passar de tres a un
únic lloc de treball, i d’estar
oberta durant tot el dia a
obrir només de 08.00 a
13.00 hores i de 16.00 a
19.00 hores.Aquesta estació
de servei es va construir l’any
1997 a la confluència entre
els carrers Santa Clara, Ur-
gell i avinguda Catalunya.

Tanca la gasolinera al
nucli urbà deTàrrega

L’Executiu inicia la privatització del túnel del Cadí

❘ LLEIDA ❘ L’Executiu va acordar ahir deixar sense efecte l’en-
càrrec de gestió a l’empresa públicaTabasa, en el marc del pla
per privatitzar la gestió de diferents túnels, entre els quals
hi ha el del Cadí, a través d’una concessió privada per 25 anys.

Tàrrega debat apujar un 6% l’escola demúsica

❘ TÀRREGA ❘ El ple deTàrrega debatrà demà l’augment d’un 6%
en les tarifes de l’escola de música i també preveu apujar les
taxes de l’esplai Esprai.

El Parlament segrega Aran de la reserva del Pallars

❘ LLEIDA ❘ El Parlament preveu aprovar avui la segregació d’Aran
de la reserva de caça d’Alt Pallars, com havia sol·licitat el
Conselh Generau.

ICV-EUiA reclamagarantir el futur de Boí Taüll

❘ LLEIDA ❘ El grup d’ICV-EUiA al Parlament ha presentat una
proposta de resolució que insta la Generalitat “a garantir la
continuïtat” de l’estació d’esquí de BoíTaüll, en concurs de
creditors, i el seu complex hoteler.

Ajudes del Govern per a gestió forestal i biomassa

❘ LLEIDA ❘Agricultura ha convocat subvencions per a gestió fo-
restal per valor de 5,5 milions, que inclouen ajudes per a es-
tudis i iniciatives per a explotació de biomassa.

Entreguen set pisos socials de lloguer a Alcarràs

❘ ALCARRÀS ❘ L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va en-
tregar ahir les claus de set pisos socials de lloguer amb op-
ció a compra al carrer Ernest Lluch.

Col·laboració entre el Parc de l’Alt Pirineu i Andorra

❘ SORT ❘ El Parc de l’Alt Pirineu i el deValls del Comapedro-
sa, aAndorra, compartiran un itinerari comú d’interpre-
tació.Aquesta és la primera iniciativa de col·laboració en-
tre aquests dos espais protegits.

Rosendo Manrique
Resaltado


