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tradicionalment menys fre-
qüentades.

A més, l’empresa planteja-
va l’extinció de 644 llocs de
treball (aproximadament el
14% de la plantilla en el con-
junt de l’Estat).A Lleida, im-
plicava una afectació a gairebé
un centenar de persones (deu
acomiadaments i la resta de la

plantilla amb contractes fixos
discontinus).

No obstant, després de les
últimes negociacions Paradors
hauria acceptat reduir el nom-
bre d’acomiadaments de 644
a 350 i de tancar tres mesos en
lloc de cinc a l’any. Fonts dels
representants laborals van afir-
mar dilluns que les postures
s’estaven atansant, si bé en-
cara no s’havia arribat a un pre-
acord. L’empresa, van afegir,
planteja una rebaixa salarial
(del 30% de la jornada al final
de l’any) que no accepten, com
tampoc estan d’acord amb els
tancaments parcials dels esta-
bliments.

TANCAMENTS

L’empresa pública planteja

tancar tres mesos a l’any

i acomiadar 350

treballadors a l’Estat

Anul·lats els sopars de Cap
d’Any als Paradors de Lleida
Baixa el seguiment de les jornades de vaga a punt de tancar la
negociació || El Govern accepta rebaixar l’afectació de l’ERO

TURISMERETALLADES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La vaga dels empleats
de Paradors d’Espanya per les
retallades anunciades pel Go-
vern va portar l’empresa pú-
blica a cancel·lar els sopars de
Cap d’Any, el servei de cotilló
i restauració, encara que els es-
tabliments segueixen oberts,
segons van confirmar fonts de
la plantilla i de la mateixa em-
presa.

Entre aquests establiments,
s’inclouen els tres de Lleida a
Vielha,Arties i la Seu d’Urgell.
Els treballadors de Paradors ha-
vien convocat quatre jornades
de vaga l’últim mes, les últi-
mes, el 31 de desembre i ahir,
de manera que l’empresa va
decidir suprimir els serveis ex-
traordinaris de l’últim dia de
l’any davant de la possibilitat
de no comptar amb prou per-
sonal per cobrir-los.

D’altra banda, les últimes
jornades de vaga van tindre
una menor incidència que les
dos primeres de principis de
mes. Precisament, avui dime-
cres han de finalitzar les nego-
ciacions entre les dos parts amb
les quals els representants de
la plantilla pretenen reduir
l’impacte de les retallades. Ini-
cialment, Paradors preveia tan-
car la majoria d’establiments
de l’Estat, inclosos el tres de
Lleida durant cinc mesos a
l’any en dos períodes repartits
entre la primavera i la tardor,

Empleats del Parador de la Seu el passat dia 22.

SEGRE

Transbordament de passatgers a Alguaire diumenge passat.

INFRAESTRUCTURESAEROPORT
LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ El delegat de la Ge-
neralitat a Lleida, Ramon Far-
ré, va reiterar dilluns que els
sistemes per guiar l’aterrat-
ge d’avions amb boira a l’ae-
roport d’Alguaire són “sufi-
cients” per a aquesta infra-
estructura. Farré va fer aques-
tes declaracions després que
la falta de visibilitat diumen-
ge impedís les operacions
dels cinc avions deThomas
Cook procedents del Regne
Unit, amb 720 passatgers, i
obligués a desviar els vols al
Prat (vegeu SEGRE de di-
lluns).

“Tenim dispositius a l’ae-
roport d’Alguaire que per-
meten als avions aterrar amb
boira, però no amb una boi-
ra molt extrema”, va puntu-
alitzar el delegat, que va
apuntar que, per assegurar el
bon funcionament de l’aero-

port lleidatà durant tot l’any,
serien necessaris dispositius
més avançats. El Govern ha
descartat aquesta possibili-
tat des de fa anys a causa de
l’elevat cost d’aquests equips
i del seu manteniment en
comparació amb els actuals.
Una vegada instal·lats, els sis-
temes d’aterratge instrumen-
tal (ILS) requereixen revisi-
ons periòdiques per calibrar-
los.Amés, els pilots han d’es-
tar entrenats en l’ús d’aquests
sistemes per poder aterrar en
condicions de mala visibili-
tat.

Farré va recordar que a
tots els aeroports es can-
cel·len ocasionalment opera-
cions previstes a causa de
condicions meteorològiques
adverses, com va passar en
el d’Alguaire el cap de set-
mana passat.

La Generalitat considera
“suficient”el sistema
antiboira d’Alguaire

El Govern endureix les
sancions als que no
paguin els peatges viaris

FISCALITATCOMUNICACIONS

❘ LLEIDA ❘ El Govern ha modificat
la llei de concessions d’autopis-
tes per endurir el règim de san-
cions als que no paguin els pe-
atges. La mesura, que sembla
pensada per resoldre les llacu-
nes legals de què es van benefi-
ciar els activistes de la campa-
nya #novullpagar, va ser publi-
cada al Butlletí Oficial de l’Es-
tat el dia 28 juntament amb cen-
tenars de disposicions que acom-
panyen els pressupostos gene-
rals de l’Estat del 2013.

Segons va publicar ahir La
Vanguardia, a l’article 14 s’afir-
mava que “el concessionari po-
drà percebre dels usuaris (...) el
peatge que correspongui”. Des-
prés de la modificació de la llei
introduïda el dia 28 es precisa
que “els usuaris de les autopis-
tes estaran obligats a abonar l’im-

port del peatge que correspon-
gui segons la tarifa aprovada.
L’impagament del peatge per
part de l’usuari constitueix una
infracció administrativa que se-
rà objecte de la corresponent
sanció”. La modificació de l’ar-
ticle 29 autoritza els empleats
de la concessionària encarregats
de la vigilància a “adoptar les
disposicions necessàries en or-
dre a la regulació i ordenació del
trànsit formulant, en el seu cas,
les denúncies procedents”.

S’ha d’assenyalar que els pe-
atges de les autopistes de l’Estat
pugen aquest 2013 un 2,6%,
mentre que els de la Generali-
tat augmenten un 3,5% en ge-
neral, tret dels dels túnels del
Cadi, la gestió dels quals s’ha
privatitzat, que baixarà un
7,16%.

La Diputació licita obres
al pont sobre el riu
Ondara aTàrrega

INFRAESTRUCTURESXARXAVIÀRIA

❘ LLEIDA ❘ La Diputació ha iniciat
el procés per licitar les obres
d’ampliació i rehabilitació del
pont sobre el riu Ondara aTàr-
rega.Així ho va anunciar ahir
l’ens provincial, que va expli-
car que els treballs en aquest
pont, a la carretera LV-2021,
inclouran millores en la pavi-
mentació, a la barana i a les bi-
gues.També s’eixamplaran les
voreres en 1,60 metres a ca-
da costat del pas elevat per fa-
cilitar el pas dels vianants.Tam-
bé es preveu netejar el curs del
riu i desbrossar la vegetació a
l’entorn del pont.

Aquesta actuació suposarà
una inversió de 240.068 euros
i la Diputació espera executar-
la en un termini de tres me-
sos després d’adjudicar aquests
treballs.

S’ha de recordar que el pre-
sident de la Diputació, Joan Re-
ñé, va visitar el pont sobre el
riu Ondara a finals del passat
mes d’octubre per conèixer de
primera mà les obres previstes
en aquesta infraestructura, en

una carretera de titularitat pro-
vincial.

Reñé va anunciar llavors que
la Diputació tenia intenció de
licitar els treballs abans de fi-
nalitzar l’any 2012.

INVERSIÓ

Les obres d’ampliació i

rehabilitació del pont a

Tàrrega costaran més de

240.000 euros

Neteja de la Noguera
Pallaresa al Sobirà
❘ LLEIDA ❘ L’Associació d’Empre-
ses d’Esports d’Aventura del
Pallars Sobirà ha demanat au-
torització a la Generalitat per
portar a terme tasques de ne-
teja a l’entorn del riu Nogue-
ra Pallaresa al seu pas per Lla-
vorsí, Rialp i Sort.Aquesta ac-
tuació preveu millorar la vi-
sibilitat en 8 punts d’obser-
vació del riu mitjançant la re-
tirada de vegetació.També es-
tà previst sanejar el marge es-
querre del curs a Sort i una
millora visual del mur de con-
tenció.

Solsona organitza un
‘Cafè amb l’alcalde’
❘ SOLSONA ❘L’ajuntament de Sol-
sona organitzarà divendres
una nova sessió delCafè amb
l’alcalde, una trobada amb el
primer edil,David Rodríguez,
oberta a persones, i entitats
de la localitat per abordar
qüestions de competència
municipal.
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