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SANITAT ORGANITZACIÓ

LLEURE

Primer pas per a la creació del
nou consorci sanitari de Lleida

La discoteca
de Cappont, a
l’antiga Pacha

El consell de direcció del CatSalut ha aprovat una primera proposta d’estatuts i
conveni per a la constitució de l’ens || Amb els vots en contra dels sindicats
C. IBARS

❘ LLEIDA ❘ El consell de direcció del
Servei Català de la Salut (CatSalut), en el qual tenen representació el departament de Salut,
el d’Economia, les regions sanitàries, els col·legis professionals
i els dos sindicats majoritaris de
Catalunya (CCOO i UGT), entre d’altres, va aprovar dilluns
una proposta inicial d’estatuts i
de conveni per a la constitució
del Consorci Sanitari Integral
de Salut de Lleida, amb els únics
vots en contra dels representants
sindicals.
El següent pas, segons va explicar el director territorial de
Salut, Josep Pifarré, és que els
consells d’administració de totes les entitats que formaran part
del consorci aprovin la proposta i facin les esmenes que considerin, després s’obrirà un tràmit d’audiència pública en el
qual tots els ciutadans podran
proposar esmenes sobre els estatuts.A partir d’aquí està pre-
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Salut manté l’1 de gener del
2015 com a data en la qual el
consorci es posarà en marxa.
vist que a finals de novembre el
consell de direcció del CatSalut
es torni a reunir per aprovar els
estatuts finals, com a acte previ
a l’aprovació definitiva del Govern de la Generalitat, previsiblement al desembre.

Aportar tranquil·litat
Pifarré va destacar que en
aquests estatuts ja es visualitza
que el consorci serà 100% públic i que mantindrà les condicions laborals dels treballadors.
“És només un primer document,

encara que crec que aportarà
tranquil·litat perquè ja permet
visualitzar la naturalesa del nou
ens”, va explicar Pifarré.
Tant CCOO com UGT s’oposen a la creació del consorci, ja
que consideren que, encara que
els estatuts en garanteixin la
condició pública, es generen les
condicions perquè es pugui privatitzar l’activitat sanitària. A
més, denuncien que amb l’aprovació de dilluns s’inicia el procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut (ICS).
CCOO assegura que el consorci serà ineficient a l’ampliar els consells d’administració i
òrgans de direcció i UGT lamenta que la creació de l’ens perjudicarà la qualitat assistencial.
Portaveus sindicals van coincidir que, encara que han tingut
accés a l’avantprojecte, no han
pogut estudiar-lo amb la profunditat requerida perquè van rebre el document amb poca antelació.

Denuncien pèrdua
de drets en
assistència
■ LaTaula delTercer Sector Social de Catalunya va
alertar ahir que 873.000
persones de l’Estat han
perdut el dret a l’assistència sanitària en els últims
dos anys, des que va entrar en vigor el decret de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
que va vincular l’assistència sanitària a la condició
administrativa de l’assegurat, va restringir certes
prestacions i va augmentar la càrrega directa per a
les persones. L’organització afirma que aquesta xifra va ser presentada pel
mateix Govern a Brussel·les fa uns mesos.

URBANISME METEOROLOGIA
ÒSCAR MIRÓN

Llum verda per a
l’avançament del
pla urbanístic
de Lleida
Amb actuacions per
millorar el Barri Antic
❘ LLEIDA ❘ La comissió extraodinària d’Urbanisme va aprovar ahir el document d’avançament del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de
Lleida (POUM), que se sotmetrà a aprovació divendres
en el ple municipal. El document proposa 23 àmbits d’actuació per millorar el centre
històric que contemplen operacions de regeneració de l’estructura urbana, reformes en
habitatges i millores en les
connexions per carretera i per
a vianants.
Entre altres actuacions, el
POUM també concreta la distribució d’habitatges socials,
de protecció pública i dotacionals de nova creació de la
forma més homogènia possible dins del teixit residencial
per tal d’afavorir la cohesió
social.
La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ Els promotors de la
discoteca de Cappont, que va
ser vetada per l’ajuntament
perquè no complia els requisits urbanístics al local triat
al carrer Pere de Cabrera, han
decidit obrir finalment en un
altre local ja en funcionament. Es tracta de l’antiga Pacha Lleida, que des del 2009
funcionava amb el nom de
Chic, ubicada a l’avinguda de
les Garrigues.
El nou projecte s’anomenarà LaNuit Discothèque i
obrirà demà mateix, amb una
sessió universitària, i dissabte farà una festa d’inauguració. També obrirà els diumenges, encarat al públic
adult.

EDUCACIÓ

Cunillera pregunta
a Wert sobre
beques i mestres
❘ LLEIDA ❘ La diputada al Congrés del PSC per Lleida,Teresa Cunillera, va presentar ahir
una bateria de 59 preguntes
escrites sobre el nombre de
professors i beques atorgades
pel Govern central a la demarcació de Lleida, amb la finalitat de “desmuntar les
mentides del ministre d’Educació, José Ignacio Wert”.
Aquestes s’emmarquen dins
de les 5.000 preguntes referides al conjunt de l’Estat que
el grup socialista ha presentat després que el ministre negués la setmana passada al
Congrés la baixada de beques
i l’acomiadament de més de
30.000 docents.

TRIBUNALS

Absolta de
causar incidents
en una vaga
L’aigua acumulada en aquest tram del carrer Almeria va obligar a tallar-lo unes hores al trànsit.

Un fort xàfec deixa gairebé 20 litres a
Lleida i inunda un accés als Magraners
❘ LLEIDA ❘ La intensa pluja caiguda durant el matí d’ahir a Lleida va inundar l’accés als Magraners pel carrerAlmeria, cosa que
va obligar a tallar-lo al trànsit
entre els carrers Francesc Bordalba i Montardit i Palauet, a l’altura del cementiri. La inundació
va provocar un forat a la calçada que va haver de reparar Ai-

gües de Lleida. La circulació va
quedar restablerta a l’acabar la
reparació, va informar la Paeria.
Els Bombers també van haver
d’intervenir en una altra incidència ocasionada pel xàfec.Va
ser en el quilòmetre 8 de la carretera C-13, dins encara del terme municipal de Lleida, on va
ser necessari retirar unes bran-

ques que havien caigut sobre la
calçada.A Lleida ciutat van caure 19,8 litres per metre quadrat.
La pluja es va concentrar en
el Segrià, les Garrigues i el Pla
d’Urgell i els registres màxims
van ser al Poal (40 litres), Vilanova de Segrià (37,7), Castelldans (32,2) i la Granadella
(28,7).

❘ LLEIDA ❘ Una jove de l’entitat
juvenil Arran va ser jutjada
ahir per diverses faltes a causa de la seua participació en
la vaga estudiantil del 28 de
febrer. Segons va informar
aquesta entitat, va ser acusada com a conseqüència d’una
investigació policial, però ha
estat absolta per falta de proves. També està pendent de
judici un altre jove del Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans (SEPC). La Fiscalia
l’acusa d’un delicte de desordre públic i danys i sol·licita
una pena d’un any de presó i
2.400 € de multa. Arran i
SEPC denuncien una “persecució política”.

