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L’oposició acusa
l’alcalde de vetar tres
mocions d’entitats
s.c.d.

❘ lleida ❘ Els grups municipals del PDeCAT, ERC, Crida-CUP i Comú van presentar ahir un escrit a l’Oficina
Municipal d’Atenció Ciutadana en la qual demanen a
l’alcalde incloure tres mocions d’entitats per al ple
d’aquest divendres, l’últim
de la legislatura. La regidora
del PDeCAT, Marta Gispert,
va precisar que, “segons el
cartipàs, només hi pot haver
dos mocions d’entitats per
ple, però ja que els grups no
en presentarem cap s’haurien d’incloure per tancar el
mandat sense mocions pendents”. Les excloses són una
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per demanar un calendari del
pla Mariola 20.000, una altra
sobre la reversió del canvi de
sentit dels carrers Acadèmia
i Lluís Companys i una altra
de Greenpeace sobre el comerç d’armes.
Per la seua part, l’alcalde Fèlix Larrosa va dir que
aquesta qüestió no es va tractar a la junta de portaveus
i que no “es poden canviar
les regles del joc a meitat del
partit per respecte a les entitats que van retirar les seues
mocions al veure que ja se
n’havien acceptat dos per a
aquest ple”. També va apuntar que les mocions “no són
de caràcter urgent”.

Foto de família de la llista de candidats de la Coell davant de l’estació.

Fecom i Pimec pacten a la
Cambra i Coell presenta llista
Aquesta última, sense candidat a la presidència, vol potenciar l’FP
m. marquès / j. martí

MOSSOS D’ESQUADRA

Detingut al Clot per traficar amb cocaïna i heroïna
❘ Lleida ❘ Els Mossos van detenir dilluns un veí de Lleida de
28 anys acusat d’un delicte de tràfic de drogues i atemptat
a l’autoritat. L’home va intentar fugir i agredir els agents.
Ahir van escorcollar el seu domicili i van trobar 119 grams
d’heroïna, 65 grams de cocaïna i 5 bàscules de precisió.

Arrestat per agredir brutalment una dona
❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada un
home de 52 anys com a presumpte autor de la brutal agressió
que una dona va patir diumenge a la nit a Cavallers. Va patir
fractura de nas i va ser traslladada a l’Arnau.

Vaga al SEM amb el 100% de serveis mínims
❘ LLEIDA ❘ El comitè d’empresa del SEM ha convocat vaga el 7
i 8 de maig, encara que a les ambulàncies treballarà tota la
plantilla, a l’afectar els serveis mínims al 100%. Denuncien
l’incompliment del conveni i de la pujada salarial.

Larrosa diu que Biloba compleix la normativa
❘ lleida ❘ L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que la discoteca Biloba
“compleix tots els permisos”, després que l’empresa Ágora
del Este, propietària de l’antiga discoteca The Hill, denunciés
que no complia les condicions de la llicència.

CCOO demana que els comerços tanquin a les 21.00
❘ barcelona ❘ CCOO va demanar ahir al Parlament modificar
la llei perquè els comerços tanquin a les 21.00 hores tot l’any.

Nous semàfors i pas zebra a l’avinguda del Segre
❘ lleida ❘ L’ajuntament va posar en marxa ahir nous semàfors a
l’encreuament entre el carrer del Nord i l’avinguda del Segre,
a més d’habilitar un altre pas de vianants.

❘ lleida ❘ La candidatura de la
Pimec per a les eleccions a la
Cambra de Comerç va assolir
ahir un acord amb la Fecom
per repartir-se les vocalies
del sector comercial. Així ho
van confirmar el president de
Pimec, Jaume Saltó, i la de la
Fecom, Rosa Maria Eritja. Fins
ara, la Fecom anava de la mà
de la Coell, però Eritja va destacar que “nosaltres sempre
hem tingut voluntat de pactar
i la Coell no”.
Precisament, la Coell va
presentar ahir la seua candidatura, Des de Lleida per a
Lleida, amb 20 candidats –4
són dones–, dels quals “de

moment no n’hi ha cap per a
la presidència”, va manifestar
el president de la Coell, Josep
Maria Gardeñes. Respecte a la
llista unitària amb Pimec, va
explicar que “no ha estat possible, encara que es va intentar
fins a l’últim minut”.
Entre els seus objectius destaca la formació. “Hi ha dificultats per donar resposta a la demanda perquè no es troba personal format, per la qual cosa
cal potenciar l’FP,” va assenyalar Gardeñes, que va afegir que
també aposten per fomentar la
competitivitat, la digitalització
i la internacionalització.
Els candidats són Gardeñes,
Pere Roqué (Asaja), Lucrecia

Rodríguez (Gremi Pintors),
Josep Maria Pedra (Àrids Daniel), Enric Ros (Ros 1), Juan
Burniquel (Juan Burniquel y
Vicente), Isaura Romà (Romà
Infraestructures i Serveis),
Vicenç Voltes (Voltes), Joan
Segura (Camp Foment Maialenc), Patrícia Romero (José
Antonio Romero Polo), Jordi
Azlor (Sorigué), Aurora Arnó
(Benito Arnó i Fills), Josep Maria Esteve (Josep Maria Esteve
Olomí), Òscar López (Servicios Microinformática), Ramon
Grau (Pretecsa), Manel Biosca
(Fundació Privada Coell), Julio
Vilagrasa (Fórum 2001), Oriol Pelegrí (Coell) i Josep Lluís
Castarlenas (Gimnàs Lleida).

