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lleida

tribunals paeria

equipaments instal·lacions

Fiscalia demana un
Ratolins al Magical per la
informe als Mossos
brutícia que hi ha a l’entorn
parc de Gardeny aplica raticida i insta els estudiants a no deixar
sobre les ‘rojigualdes’ Elrestes
de menjar || El PP va denunciar ahir aquesta situació
❘ lleida ❘ La Fiscalia de Lleida ha demanat als Mossos
d’Esquadra un informe sobre
la retirada de les banderes
espanyoles de la façana de
Blondel de la Paeria. El ministeri públic ha obert una
investigació arran d’una denúncia de Ciutadans de dimarts passat en la qual demanava indagar com i qui va
arriar la rojigualda de la segona planta de l’ajuntament i
va despenjar la de la terrassa
de la quarta el dia 3. Quan
disposi d’aquest informe, la
Fiscalia decidirà si continua
investigant i pren declaració
a algun implicat o testimoni,
o bé si arxiva el cas.
Ciutadans demana que
s’investigui si la concentració
i tall de l’avinguda Blondel
del dia 3 passat estaven autoritzats i si la participació de
càrrecs públics en manifestacions convocades de manera
“irregular” pot ser constitutiva de delicte o infracció administrativa. També sol·licita

que s’indagui “com pot ser
que tres encaputxats accedissin a l’ajuntament quan
comptava amb mesures addicionals de seguretat” i la
possible responsabilitat de
l’alcalde. Ciutadans sol·licita
investigar si els fets poden
ser un delicte d’ofensa als
símbols espanyols (multa

denúncia

Arran de la denúncia
de Ciutadans per la
retirada de la façana de
l’ajuntament el dia 3
de 7 a 12 mesos) o d’invasió
d’ajuntament (de 3 a 6 mesos
de presó o multa de 6 a 12
mesos). Proposen una multa d’un a 3 mesos per haver
sostret la bandera i per a l’alcalde, una de 8 a 12 mesos
com a responsable de Seguretat per no haver evitat la
“invasió”.

Estudi sobre la inserció dels titulats de grau
❘ lleida ❘ Totes les universitats catalanes i centres adscrits que
imparteixen graus o titulacions equivalents han començat
un estudi sobre la inserció laboral dels seus titulats, que finalitzarà el dia 31 de març. L’informe és triennal i té com a
objectiu recollir informació per millorar els plans d’estudi.
La població de referència són 78.000 persones i es preveu
aconseguir una mostra de més de 35.000.

Salut enquestarà cinc mil persones a Catalunya
❘ lleida ❘ La Generalitat ha iniciat el treball de camp de l’Enquesta de Salut de Catalunya que durà a terme cap al llarg
del primer semestre d’aquest any. Està prevista al pla estadístic, les dades són confidencials i s’entrevistaran unes cinc
mil persones a tot Catalunya.

Foment de l’economia
social i cooperativa
❘ lleida ❘ Tècnics de Ponent Coopera es van reunir aquesta
setmana amb la regidora de
Polítiques per als Drets Socials, Regina Cairol, per divulgar la tasca de l’Ateneu
Cooperatiu de les Terres de
Lleida i explorar possibles
col·laboracions per fomentar
l’economia social, solidària i
cooperativa a la ciutat.

Carril afectat per obres
a Enric Farreny
❘ lleida ❘ Les obres per canviar la tapa d’una claveguera
al carrer Enric Farreny van
afectar ahir un carril de circulació. Els treballs els va
efectuar Biosca per a la concessionària Aigües de Lleida.

❘ lleida ❘ El centre de producció
audiovisual Magical, ubicat al
parc científic i tecnològic de
Gardeny, va patir el mes passat
la presència de ratolins passejant-se per les instal·lacions. El
grup municipal del PP va denunciar ahir aquesta situació
amb fotos dels rosegadors i la
va atribuir al deteriorament de
l’equipament. “És lamentable
l’estat actual de les instal·lacions, fruit de la situació de deteriorament constant i prolongat
en el qual es troben”, va indicar el portaveu popular, Xavier
Palau. Per això, va reclamar
al consorci del parc, format
per la Paeria i la Universitat
de Lleida (UdL), que “actuïn
immediatament i impulsin les
accions necessàries de manteniment”. “Lamentablement,
aquesta és la tònica que s’està
produint als principals edificis i
instal·lacions municipals: estat
d’abandonament, deteriorament i envelliment, lluny de
la imatge que hauria d’oferir
la nostra ciutat”, va remarcar
Palau.
Per la seua part, una portaveu municipal va indicar
que responsables del parc van
detectar ratolins al Magical
abans de les festes de Nadal
i va negar que fossin rates. Va
afegir que, segons dades de
l’empresa especialista en control de plagues, les causes de la
presència d’aquests rosegadors
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Un ratolí passejant per les instal·lacions del Magical.

“Estat lamentable”

El PP veu “lamentable
l’estat actual de les
instal·lacions, fruit del
deteriorament constant”
a les instal·lacions són diverses i cita “els estudiants que
deixen menjar” i “la manca
de neteja de l’entorn, que permet l’accés dels animals des de
l’exterior”. Davant d’aquesta
situació, indica que es va demanar a l’empresa, que treballa
al mateix parc, “una acció de
xoc amb tractament químic al

sostenibilitat projectes

Rehabilitació energètica
d’un edifici i plaques
solars en cinc col·legis
❘ lleida ❘ La Paeria opta a dos
subvencions europees per
poder promoure l’eficiència
energètica i les energies renovables, va destacar el tinent
d’alcalde Sergi Talamonte. La
primera sol·licitud s’ha presentat al programa H2020, per
promoure accions per poder
obtenir edificis que generin
menys emissions de CO 2 . El
projecte està liderat per l’IVL
Swedish Environmental Research Institute i hi participen 12 socis, entre els quals
l’ajuntament. Planteja un estudi exhaustiu dels impactes
mediambientals, socials i econòmics positius que comporta
la rehabilitació energètica d’un
edifici. A Lleida, es proposa la
rehabilitació d’un de protecció
oficial. El pressupost gobal és

de 1.999.454 euros i la Paeria
hi participa amb 123.875, dels
quals ha de cofinançar un 20
per cent. La durada és de 36
mesos i es preveu iniciar al
mes d’octubre.
La segona petició s’emmarca en un programa Feder i
l’ajuntament proposa instal·lar
plaques fotovoltaiques a cinc
escoles públiques que tenen un
elevat consum elèctric. L’objectiu és que serveixi per al seu
autoproveïment i com a estalvi
energètic, així com de recurs
pedagògic. Les intalaciones
tindran una potència d’entre
4 i 6 kW. El pressupost és de
83.641,25 euros, dels quals el
consistori n’ha d’aportar el 50
per cent. Si rep la subvenció,
es col·locaran les plaques a la
tardor.

Magical”, que ja es va efectuar. Així mateix, es va requerir
els alumnes que anessin més
amb compte amb les restes de
menjar i, de moment, “no es
tenen notícies que hi hagi hagut
més problemes”. L’ajuntament
va apuntar, a més, que s’està
pendent d’una neteja exterior
de la zona, on ara s’acumulen
les males herbes.
D’altra banda, l’entitat veïnal de Noguerola també va
denunciar recentment la presència de rates al carrer General Brito, que atribueix a un
solar sense edificar ubicat a la
cantonada amb el passatge Miquel Fargas.

laboral

Ajuts per a 76
empreses, el
62 per cent de
nova creació
❘ lleida ❘ Els ajuts al teixit empresarial de la Paeria van
beneficiar 76 empreses l’any
2019, el 62% de les quals de
nova creació. Es van destinar
170.000 euros, un 13,33%
més que en l’anterior edició,
i es van rebre un 10% més de
sol·licituds (81), segons dades
presentades a la comissió de
Polítiques de Gestió per a la
Promoció de la Ciutat. També es va informar que l’Institut Municipal d’Ocupació va
aconseguir el 2019 la inserció
de 1.397 persones a través
de programes ocupacionals
i 565 del Servei d’Intermediació Laboral. També va formar 2.550 persones i en va
atendre 2.843. Així mateix,
el viver de FP de Gardeny
compta amb 8 empreses amb
16 treballadors.

