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Imatge d’un autocar que realitza el servei de transport escolar entre Llessui i Sort.

El Sobirà arriba a un acord amb taxis i busos
per iniciar el curs amb transport escolar
Els empresaris del sector, que van amenaçar de deixar sense servei 435 nens, cobraran part del que se’ls
deu || Les dos parts van acordar repercutir en dos cursos la rebaixa dels contractes en un 10%

ENSENYAMENT POLÈMICA

J. GABERNET
❘ SORT ❘ El consell comarcal del
Pallars Sobirà i els propietaris
de taxis i autocars van arribar
ahir a un acord perquè aquests
últims prestin el transport esco-
lar a partir de l’inici del curs el
dia 12 per als 435 alumnes que
s’han de desplaçar dels seus po-
bles fins a les escoles. D’aques-
ta forma, el col·lectiu fa marxa
enrere en la seua amenaça de
no atendre el servei per l’impa-
gament de quatre mesos i per la
reducció d’un deu per cent del
preu dels contractes per al nou
curs.

El president del consell, Llàt-
zer Sibís, va indicar que les dos
parts han arribat a un pacte “in-
termedi”.Taxistes i propieta-
ris d’autocars cobraran abans
del dia 12 dos dels quatre me-
sos que se’ls deu (uns 160.000
euros, aportats un 75 per cent
amb fons propis del consell i un
25 amb una transferència recent
del Govern). Els altres dos me-
sos, va dir Sibís, s’abonaran quan
la Generalitat faci efectiva la
transferència al consell per su-
fragar aquest servei (a més de
l’impagament del Govern per
sufragar aquesta prestació, el
servei també arrossega un dèfi-
cit de fa alguns anys).

L’altre acord al qual es va ar-
ribar és que la reducció del 10
per cent en el preu dels contrac-
tes no s’aplicarà totalment a par-
tir del curs que ve, sinó que es
farà de forma gradual durant
dos exercicis: un 5 per cent de

reducció per a les classes que
s’inicien ara i l’altre 5 per cent
en el curs següent, el del 2013-
2014.

L’amenaça de deixar els 435
nens sense transport va trans-
cendir divendres passat, quan

els propietaris dels taxis i auto-
cars van acordar no prestar el
servei. La rebaixa del 10 per
cent en el que perceben va ser
la gota que va fer vessar el vas
després de l’impagament dels
serveis prestats en els mesos de

març, abril, maig i juny. L’acord
també estableix que no hi hau-
rà cap canvi en les quaranta lí-
nies actuals i que es mantindran
els contractes amb els propieta-
ris dels taxis i autocars, uns vint-
i-cinc.

EL PACTE

Les dos parts van arribar a
un acord “intermedi” per
solucionar la crisi del
transport a la comarca

Exempleats de Vilaró denuncien que
Solà els exclou de l’escorxador
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L’Alt Urgell obliga les persones que
reben ajudes a fer treballs socials
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AFECTATS I LESSOLUCIONS

MARTA LLUVICH/ACN

435
ALUMNES

Serien els afectats per la suspensió
del servei del transport escolar,
amenaça que van fer pública taxis
i autocars divendres.

40
LÍNIES

El servei de transport escolar del
Pallars Sobirà inclou un total de 40
línies per portar els alumnes dels
seus pobles les escoles.

2
MESOS

El consell pagarà 2 dels 4 mesos
que es deuen als transportistes del
passat curs. La resta, quan arribin
diners de la Generalitat.

10%
DE REBAIXA EN DOS ANYS

La rebaixa del deu per cent en els
contractes als transportistes s’apli-
carà en dos cursos i no en un de sol
com es va plantejar.

El Solsonès vol explotar
el salt d’aigua de la Llosa

INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

❘SOLSONA ❘ El president del consell
comarcal del Solsonès, Joan So-
là va sol·licitar ahir al conseller
deTerritori i Sostenibilitat, Llu-
ís Recoder, durant una visita a
la comarca, la possibilitat d’acon-
seguir la gestió de l’aprofitament
hidroelèctric del salt d’aigua de
l’embassament de la Llosa del
Cavall. En aquest sentit, Solà va
apuntar que aquest aprofitament
permetria la captació d’empre-
ses a la zona i afavoriria el des-
envolupament econòmic de la

comarca. Joan Solà va sol·licitar
ajudes per al manteniment dels
camins rurals,“importants eixos
de comunicació amb més de 400
quilòmetres”. L’alcalde de Sol-
sona, David Rodríguez, li va de-
manar que faci efectiu el paga-
ment de la llei de barris.

El conseller, que va inaugurar
la nova estació meteorològica
del Solsonès, també va confir-
mar que la millora de la C-26 a
Solsona no es podrà executar
per falta de recursos.

Unaprestaciódel
consell peròque
paga laGeneralitat
■ El transport escolar és un
servei que gestiona cada
consell, però que paga la
Generalitat amb transferèn-
cies a cada ens comarcal. El
Govern, no obstant, no ha
abonat els diners per fer
efectiu el cobrament dels
últims quatre mesos
d’aquest curs. La proposta
de reducció del 10 per cent,
a més, parteix de la matei-
xa Administració autonò-
mica. La majoria de consells
devien el passat mes d’agost
fins a sis mensualitats a les
concessionàries a causa del
retard de pagaments de la
Generalitat.

Foment pagarà ara el deute de 12,3
milions per expropiacions a Lleida

OBRES PÚBLIQUES DEUTES

❘MADRID ❘ La ministra de Foment,
Ana Pastor, va anunciar ahir a
Madrid que el seu departament
començarà a pagar els deutes
per expropiacions per a l’exe-
cució d’obres públiques a Llei-
da a partir de la setmana que
ve. Les indemnitzacions ascen-
deixen a més de 600 milions en
concepte de carreteres a tot
l’Estat, 12,3 dels quals corres-
ponen a Lleida. Es tracta bàsi-
cament d’ocupacions de ter-
renys per a l’execució del tram

lleidatà de la Lleida-Osca i de
l’única part executada de la
Lleida-Aran entre Almenar i
Rosselló (l’anomenada autovia
a enlloc perquè no enllaça amb
cap altre tram desdoblat).

El deute per les dos obres és
de més de 7 milions d’euros,
mentre que la resta es corres-
ponen a treballs i infraestruc-
tures de menys envergadura
(com la N-145 d’enllaç entre la
Seu iAndorra).

La ministra de Foment ja va

anunciar en una recent visita a
Lleida que el seu departament
tenia previst pagar de la forma
més breu possible aquests deu-
tes.Ana Pastor va destacar que
aquesta decisió “és una bona
notícia” i va explicar que arri-
ba després de “set anys sense
que s’hagi abonat cap ocupa-
ció”.

Els 600 milions estan consig-
nats, va dir la ministra, en els
pressupostos de l’Estat per a
aquest exercici.
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