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política ajuts

política serveis

La Paeria retira canvis en
els ajuts a la cooperació
La proposta del govern no va aconseguir suport de cap altre
grup || La convocatòria es mantindrà com la d’anys anteriors
ajuntament de lleida

e. h.

❘ lleida ❘ L’equip de govern va
retirar ahir la major part de
les modificacions proposades
a les bases d’ajuts a projectes
solidaris en una tensa reunió
del consell mixt de cooperació.
La proposta es va trobar amb
el rebuig de la resta de grups
polítics, de la Coordinadora
d’ONG i dels representants
de la UdL que participen en
aquest consell.
Diversos grups de l’oposició
van acusar el govern de voler canviar el model de gestió
dels ajuts menystenint aquest
consell participatiu i la Coordinadora, mentre que el tinent
d’alcalde Joan Gómez defensava que els canvis eren només
tècnics per millorar la gestió
de les subvencions.
Finalment, només es van
aprovar canvis menors, com
la segregació dels ajuts d’emergències de la convocatòria general, per permetre que es
tramitin amb més agilitat, i
l’adequació a diverses normatives, com la de transparència.
Això permetrà que les bases de
subvencions, que van quedar
fora de l’últim ple per falta de
consens, puguin tramitar-se
ja a la reunió d’avui de la comissió corresponent i en el ple
vinent, amb l’objectiu de no demorar la convocatòria de les
subvencions, que ascendeixen
a 80.000 €.
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Nou xoc entre CiU i PSC
sobre el contracte de
l’enllumenat públic
❘ lleida ❘ CiU i PSC van tornar
a protagonitzar ahir un encreuament d’acusacions, en
aquesta ocasió a compte del
contracte de gestió de l’enllumenat públic. CiU va denunciar que el govern municipal
incompleix un compromís de
fa tres mesos per informar
sobre el contracte de privatització d’aquest servei, acordat
arran d’una proposta seua.
La regidora Cristina Simó
va assenyalar que la Paeria
no ha presentat el mapa lumínic de la ciutat, el pla de
manteniment, el calendari
d’actuacions i el llistat de les
inspeccions tècniques de les
instal·lacions que van dema-

nar arran de queixes per falta
de llum.
La primera tinent d’alcalde, Montse Mínguez, va
replicar que el 13 d’abril es
va informar del contracte
en una sessió monogràfica
de la comissió sobre serveis
externalitzats, que va comptar amb presència de representants de l’empresa “i els
grups van tenir l’oportunitat de preguntar-los els seus
dubtes”. Mínguez va assenyalar que la representant de
CiU, Rosa María Salmerón,
va acudir a la sessió, però “va
marxar “als deu minuts”, de
manera que “cap regidor de
CiU no va fer cap pregunta”.

Imatge d’una reunió del consell mixt feta a l’octubre.

polèmica

El govern al·lega motius
tècnics per als canvis i
l’oposició afirma que
menysté el consell
“Hem decidit deixar-les com
estaven amb només alguns
petits canvis, tot recollint la
sensibilitat majoritària. Teníem idea de fer altres modificacions, però no hi ha hagut
prou consens i hem decidit
tirar-les enrere i treballar-les
amb més temps”, va explicar
Joan Gómez.

La representant de la Crida,
Gemma Casal, va criticar el
procés que s’ha seguit i va censurar que “els canvis excloïen
el Consell Mixt de Cooperació
i la Coordinadora del procés
d’avaluació”, i que deixava només un consell tècnic no participatiu. Sergi Talamonte (Comú) va acusar Gómez de “voler justificar l’injustificable”
i pretendre “desmuntar una
cosa que ha funcionat molts
anys per una voluntat de tornar al clientelisme”. La Paeria
ja va paralitzar en el seu dia
una modificació del reglament
d’aquest consell plantejada pel
govern per falta de consens.

successos fauna
jaume barrull
lleonard delshams

institut ronda

Estudiants italians a l’institut Ronda
❘ lleida ❘ Una trentena d’alumnes de Secundària de Sicília van
compartir classes amb estudiants de l’institut Ronda en el
marc d’un projecte europeu que se centra a trobar punts de
contacte entre les dos cultures.

Avanç del POUM a veïns i entitats de l’Horta
❘ lleida ❘ El regidor d’Urbanisme Fèlix Larrosa va explicar
ahir a veïns i entitats de l’Horta l’avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) d’aquesta zona, que inclourà el nou catàleg de construccions en sòl no urbanitzable.
S’obrirà un període de participació ciutadana.

Uceda prioritza els “interessos reals” de Lleida

Les abelles a sobre de la moto.

❘ lleida ❘ Óscar Uceda va manifestar ahir el seu compromís per
defensar els “interessos reals dels lleidatans, amb seriositat
i amb rigor” a Madrid després de ser ratificat com a cap de
llista per Ciutadans al Congrés dels Diputats.

La Paeria cedeix espais a tres entitats de la ciutat
❘ lleida ❘ La Paeria va signar ahir el conveni de cessió de locals
a l’associació Colors de Ponent, a l’agrupació Esplai Santa
Maria Magdalena i al Club de Tir amb Arc Lleida.

Comín diu que seguirà el concert amb la privada

Retiren un eixam d’abelles d’una moto al carrer Maria Sauret
❘ lleida ❘ Un apicultor va retirar ahir al migdia un eixam
d’abelles que s’havia posat
a sobre d’una moto al carrer
Maria Sauret, la qual cosa va

generar expectació a la zona.
L’apicultor, Xavi Riera, va explicar que es tracta d’un fenomen freqüent en aquesta època de l’any, sobretot en zones

rurals. Una abella reina busca
una nova ubicació per formar
un rusc i les obreres la segueixen. L’apicultor va traslladar
els insectes a l’horta de Lleida.

❘ lleida ❘ El conseller de Salut, Toni Comín, va assegurar ahir
en una entrevista que a Lleida mantindrà el concert amb
la sanitat privada, que es concentra a la Clínica de Ponent.

El Comú vol vetar ajuts a entitats moroses
❘ lleida ❘ El Comú va proposar ahir que la Paeria no concedeixi ajuts a entitats que no estiguin al corrent de pagament
amb els treballadors i va posar d’exemple el Lleida Esportiu.

