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LLEIDA

LLEURE DISCOTECA

PAERIA

The Hill de Gardeny obre malgrat
l’inici de la rescissió del contracte

Amplia a 150.000
euros els ajuts
a empresaris

L’alcalde diu que l’expedient “segueix el seu curs” i que “volem seguretat jurídica”
|| L’empresa, que deu un milió a la Paeria, continua sense pagar res
ITMAR FABREGAT

J.M.A

❘ LLEIDA ❘ La discoteca The Hill
de Gardeny obrirà la nit de dilluns a dimarts les portes malgrat que la Paeria va aprovar fa
un mes tramitar la rescissió de
la concessió per impagament del
cànon. L’establiment ja fa dies
que ha posat a la venda entrades
per a la denominada festa de
preOpening d’estiu, que anuncia que l’estrella de la nit serà
l’actuació del DJ Kass, creador
de Scooby Doo PaPa, un dels
hits de moda. També detalla que
obrirà les portes a les 23.59 hores (s’ha de tenir en compte que
la concessió municipal només
permetia l’obertura a partir del
dia 1 de maig).
En principi, la Paeria no té
previst impedir l’obertura perquè l’expedient de rescissió del
contracte es troba en tràmit, per
la qual cosa encara no està materialitzada. L’alcalde, Àngel
Ros, va precisar ahir que el que
va aprovar el ple va ser “l’inici
de l’expedient de rescissió, que
segueix el seu curs”, i va afegir que “volem seguretat jurídica”. Altres fonts municipals
van comparar la situació actual
amb el desnonament d’un inquilí morós, per al desallotjament
del qual és necessari un llarg
procés. També van ratificar
que Ágora del Este, la societat
titular de la discoteca, segueix
sense pagar ni un euro del deu-

❘ LLEIDA ❘ La Paeria obrirà a
començaments de maig la
nova convocatòria d’ajuts al
teixit empresarial, que passa
dels 100.000 euros de l’any
passat a 150.000, amb ajuts
d’entre 1.500 i 3.000 euros
a fons perdut per beneficiari a noves iniciatives o a altres que vulguin ampliar o
millorar la seua activitat. El
tinent d’alcalde Rafael Peris
i la portaveu del grup de Cs,
Ángeles Ribes, van presentar
ahir aquesta convocatòria.
El 2017 hi va haver 61 ajuts,
dels quals el 67% a dones i
la meitat a noves empreses.

PARTITS

Una lleidatana,
líder dels
joves del PP
Diversos operaris treballen en la preparació de l’obertura de la discoteca.

te pendent, que ascendeix a
1.000.728 euros incloent els recàrrecs derivats dels successius
impagaments del cànon anual.
A més, fa tres setmanes una
sentència del jutjat contenciós
administratiu va desestimar el
recurs de la concessionària contra l’obligació de pagar el cànon
del 2015, any en què no va poder obrir a causa de la demora

en la resolució del concurs, fet
que va motivar que la discoteca no pogués funcionar fins a
l’estiu del 2016. Un portaveu
de l’empresa va assenyalar dies
enrere que estaven estudiant
recórrer aquesta decisió davant
del Tribunal Superior de Justícia, però ahir no va respondre a
les reiterades trucades d’aquest
diari per conèixer si ja han pres

SERVEIS SOCIALS PROJECTES

Càritas deixa el consorci dels sense
sostre, que tindran centre el 2019

alguna decisió i si també preveuen recórrer als tribunals la
rescissió de la concessió per part
de la Paeria.
D’acord amb la sentència
del contenciós, aquest any és
l’últim en què estava vigent la
concessió, ja que era per quatre
temporades i la jutge va rebutjar compensar la no-obertura
el 2015 prolongant-la al 2019.

❘ LLEIDA ❘ La presidenta de Noves Generacions (NNGG) a
Lleida, Irene Pardo, presidirà les joventuts del Partit
Popular català al ser l’única
candidata: ha presentat 202
avals vàlids per ser elegida presidenta el 6 de maig
a Barcelona. Es va afiliar a
NNGG el 2011, ha estudiat
Ciències Empresarials a la
UdL, està acabant un grau
d’Administració i Direcció
d’Empreses a la UOC, ha
treballat diversos anys en
un banc i ara treballa en un
grup de construcció.

POLÍTICA VANDALISME
JORDI V. POU

L’entitat creu que aquest àmbit queda fora dels seus serveis
❘ LLEIDA ❘ Els representants de
Càritas Diocesana de Lleida
van notificar ahir a la resta
de membres del consorci per
a l’acollida de persones sense
llar que deixen aquest organisme a l’entendre que aquest
àmbit d’atenció social no forma
part del seu ventall de serveis
i l’ofereixen de forma satisfactòria altres entitats. “Després
d’un any de reflexió i de valorar totes les accions que portem
a terme, avui hem comunicat la
nostra decisió”, va indicar un
portaveu. “Coneixem l’atenció a persones sense llar que
deixen altres entitats de Lleida
amb una alta qualitat i llarga
trajectòria professional”, va
afegir, i va detallar que “aquesta decisió ha estat acceptada
i respectada”. Finalment, va

manifestar la seua voluntat de
“continuar col·laborant amb
l’administració local”. La retirada de Càritas comporta la
del bisbat, els representants
del qual eren els vicepresidents. L’edil del Comú Sergi

CALENDARI

Ros diu que el projecte del
centre estarà a punt
aquesta tardor i que llavors
es licitaran les obres
Talamonte va dir que aquesta
marxa obeeix a la inactivitat
del consorci, cosa que fonts del
bisbat van negar. Per la seua
part, l’alcalde, Àngel Ros, va
manifestar que a la reunió es

van fixar els terminis per reconvertir l’antic convent de les
Josefines d’Acadèmia, adquirit
per la Paeria per uns 800.000
euros, en centre de dia i residència per a persones sense
llar. Va indicar que el projecte
estarà a punt cap a la tardor,
per licitar la primera fase de
les obres amb el centre de dia i
30 habitacions, amb la previsió
que pugui estrenar-se al llarg
del 2019. Ros va destacar que
aquest centre “seguirà l’esperit
del pare Sunyol”, que li donarà nom. El consorci disposa de
1.020.000 € procedents de la
venda d’un llegat destinat a beneficència. En un altre ordre,
ERC va anunciar que impugnarà els acords del consorci per
incomplir els estatuts i el reglament de participació ciutadana.

Imatge de la seu d’ERC amb la pintada.

La seu d’ERC pateix un atac
vandàlic amb una pintada
❘ LLEIDA ❘ La seu d’ERC a Lleida va
patir ahir un atac vandàlic. Al
matí va aparèixer una pintada
amb el missatge “acatar la legalitat feixista és trair la voluntat
popular. Prou de processisme”.
Un portaveu del partit republicà va explicar que ho han de-

nunciat als Mossos d’Esquadra
i que en principi estava previst
esborrar la pintada ahir a la nit.
Va dir no donar-hi més importància i que actualment moltes seus de partits estan patint
pintades, ja que “l’ambient està
revolucionat”.

