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Protesta contra el
‘fracking’ al Congrés
❘ MADRID ❘ Representants de
diverses plataformes contra
la fractura hidràulica,
fracking, es van reunir ahir
amb els grups del PSOE, IU,
ICV, BNG i CHA del Con-
grés. CiU i PP no hi van as-
sistir.

El PSC critica la gestió
del personal de la Seu
❘ LA SEU ❘ El ple de la Seu de-
batrà avui una moció del
PSC en què critica la políti-
ca de personal de CiU en els
últims deu anys i denuncia
que la despesa s’ha duplicat
en aquest temps per l’entra-
da de cent persones.

S’ha d’assenyalar que la llei
preveu examinar tots els ajun-
taments i traspassar els serveis
més ineficients a les diputaci-
ons durant un termini de cinc
anys.

A més, obliga els ajunta-
ments a tornar les competèn-
cies impròpies assumides en
matèria de serveis socials i de
sanitat, mentre que les d’edu-
cació es continuaran prestant
en l’àmbit municipal fins que
no s’aprovi el nou finançament
autonòmic.

La llei d’administració local
podria entrar en vigor al gener
si es compleixen els terminis
del ministeri d’Hisenda.

UGT diu que la reforma local
destruirà un 60%d’ocupacions
A Lleida suposaria eliminar de 2.400 a 3.500 places a
l’Administració local || Planteja mesures per mitigar l’impacte

ADMINISTRACIÓ PROJECTES

REDACCIÓ/AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ UGT va estimar ahir
que la llei de reforma de l’Ad-
ministració local del Govern,
presentada dimarts, provoca-
rà la pèrdua del 60% de l’ocu-
pació de les entitats locals, és
a dir, uns 300.000 llocs de tre-
ball a tot l’Estat.A Lleida, l’Ad-
ministració local té uns 5.821
treballadors, segons dades de
la Diputació del passat mes de
gener, mentre que la Genera-
litat xifra el personal públic es-
tructural dels ajuntaments en
4.134 treballadors. En aques-
ta última xifra hi faltarien les
plantilles dels ajuntaments
d’Almacelles, Bausen, la Po-
bla de Segur, Montgai i Sort i
el mig miler d’empleats de la
Diputació.

D’aquesta manera, a Lleida
estarien en risc entre 2.400 i
3.500 llocs de treball.

El sindicat va presentar ahir
mesures per contindre l’impac-
te de la reforma de l’Estat, que
a Catalunya seria relatiu, se-
gons la Generalitat, ja que
l’Executiu català prepara la se-
ua pròpia normativa.

Segons UGT, el document
(del Govern central) és simple-
ment economicista. “Volen
buidar de contingut molts ser-
veis que presten els ajunta-
ments, com l’assistència do-
miciliària, abonant així a la
ciutadania el repagament
d’aquests serveis.”

La Diputació tindràmés poder amb la reforma estatal.

SEGRE

El Parlament
vetaaprimar
araels consells
■ El Parlament va rebut-
jar ahir una proposició de
llei del PP per aprimar els
consells. CiU va desafiar
el PP a suprimir la delega-
ció del Govern a Catalu-
nya i les subdelegacions de
Lleida,Tarragona i Giro-
na. S’ha d’assenyalar que
la llei de governs locals ja
preveu l’eliminació dels
1.000 càrrecs de consellers
comarcals.

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Llei-
da aprovarà avui una decla-
ració en defensa del català
i dels drets lingüístics dels
catalanoparlants de la Fran-
ja, que compta amb el con-
sens de tots els grups polítics
tret del PP.Així mateix, PSC
i CiU presenten dos mocions
a la Paeria de Lleida en el
mateix sentit, que volen con-
sensuar. La regidora del PSC
Montse Parra va qualificar la
creació del lapao d’“acte po-
lític” i d’“atac a fonaments
científics”.

Per la seua part, la secre-
tària general de Convergèn-
cia Democràtica de la Fran-
ja, Marta Canales, no va des-

cartar arribar a la via jurídi-
ca per frenar aquesta “aber-
ració lingüística, ja que, po-
líticament, a Aragó no hi ha
res a fer”. El cap de l’oposi-
ció a la Paeria, Joan Ramon
Zaballos (CiU), va alertar
dels perjudicis que pot com-
portar la denominació de la-
pao a estudiants i persones
que busquen feina, al no es-
tar reconegut.

D’altra banda, l’ajunta-
ment de Barcelona fixarà un
protocol d’agermanament
lingüístic i cultural amb tots
els territoris de parla catala-
na. La iniciativa va ser apro-
vada per tots els grups, tret
del PP.

Ofensiva institucional
contra la llei de llengües
d’Aragó i el lapao

POLÍTICA LLENGÜES

Busquen fons per a
camins de Sant Ramon
❘ LLEIDA ❘ La subdelegada del
Govern, Inma Manso, es va
comprometre a buscar fi-
nançament per al projecte
de millora i asfaltatge de la
xarxa de camins municipals
dels quatre nuclis que for-
men Sant Ramon.

Setè concurs de l’ovella aranesa a la Fira de Vielha
❘ VIELHA ❘ La Fira de l’OvellaAranesa deVielha va acollir la se-
tena edició del concurs morfològic de l’ovella aranesa en què
van participar onze ramaders de la vall que van donar a co-
nèixer els treballs de conservació de l’espècie.

Concurs de fotos InstagramaPromopallars
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ L’ajuntament de la Pobla de Segur organit-
za el primer Concurs Fotogràfic a través d’Instagram. Les fo-
tografies han de tindre relació amb la fusta i serà el tema cen-
tral de la Fira Promopallars, el 15 i 16 de juny.

CGA

El PP demana
recuperar l’Illa Càrnia
❘ LLEIDA ❘ El Partit Popular ha
presentat una moció per de-
batre avui en el ple de la Di-
putació per recuperar el pro-
jecte de l’Illa Càrnia a la Se-
garra. El PP reitera que re-
duiria costos per al sector
porcí.

HABITATGE REIVINDICACIÓ
MARTA LLUVICH/ACN

La PAH del Pallars, davant d’una entitat bancària de la Pobla.

Protesta de la plataforma per les
hipoteques a la Pobla de Segur
❘ LA POBLA ❘ La Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca del
Pallars (PAH) va protestar ahir
davant d’una entitat bancària
de la Pobla per negociar en
dos casos de veïnes de la lo-
calitat amb problemes hipo-
tecaris. Una representació de

la Plataforma va entrar dins
de la sucursal i es va negar a
abandonar l’oficina fins a
aconseguir una data per a una
reunió.Al cap de dos hores, la
Plataforma va aconseguir una
reunió amb el responsable de
la zona de l’entitat.

Tàrrega crea un
consell assessor
per dinamitzar
el comerç

SERVEIS

❘ TÀRREGA ❘Tàrrega crearà aquest
dissabte un ConsellAssessor de
Promoció Econòmica que tin-
drà l’objectiu d’analitzar les ca-
rències i les oportunitats dels
diversos sectors econòmics de
la ciutat per poder dissenyar un
pla d’accions que ha de servir
per dinamitzar l’activitat agrí-
cola, industrial i comercial, des-
prés del tancament de diversos
comerços al centre, segons van
avançar ahir l’alcaldessa, Rosa
Maria Perelló, i el regidor Car-
los Pascual. La creació d’aques-
ta plataforma va ser sol·licita-
da fa unes setmanes pel presi-
dent de la Cambra, Delfí Robi-
nat.Aquest consell estarà for-
mat per responsables de la
Cambra de Comerç, així com
per representants dels comer-
ços i empreses que són a la ciu-
tat.
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