55e7d948867ac691e2e7abea1927654c17033
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Junts per Catalunya i Esquerra competeixen per aconseguir el major nombre de presidències als
consells de les comarques de Lleida després de les eleccions municipals del 26 de maig

La batalla dels consells

Actualment, el PDeCAT governa en nou corporacions comarcals i ERC, en dos
redacció

J

xCat (que a les municipals
del 2015 es presentava com
a CiU) i ERC competeixen
aquest 26-M per aconseguir la
presidència dels consells comarcals de Lleida. Tot dependrà dels
resultats de les eleccions municipals, encara que si es repetissin
els resultats del passat 28-A tot
apunta que ERC aconseguiria
el govern a la majoria de consells. Actualment, el PDeCAT
ostenta la presidència del Segrià i la Noguera (amb pactes
amb el PSC), el Pla, les Garrigues, l’Urgell, l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell, el Sobirà i el Jussà.
En aquest últim cas, ho fa amb
un pacte amb ERC. Per la seua
part, els republicans governen
a la Segarra (amb el PSC, INSE
i Entesa) i el Solsonès (amb independents). Fonts del PDeCAT
van assegurar ahir que esperen
revalidar les presidències dels

aran

Sis candidatures opten a la
Sindicatura d’Aran, que
ara està en mans de
Convergència Democràtica
consells que tenen actualment
i van assenyalar que “preveuen bons resultats a Cervera i
Guissona”, per la qual cosa van
apuntar que podrien arribar a
presidir la Segarra i el Solsonès.
Des d’ERC van apuntar que “està tot molt obert”, encara que
van explicar que “lluitaran per
obtenir un bon resultat en tots
els municipis”.
No obstant, durant aquest
mandat les discrepàncies entre PDeCAT i ERC als consells
s’han deixat notar. Aquesta disputa va provocar el 2017 que
el grup comarcal d’ERC a l’Alt
Urgell deixés de formar part
del govern comarcal compartit
amb PDeCAT per “desacords
en el dia a dia” de la política.
Francesc Viaplana, portaveu
dels republicans, va considerar
llavors que d’un govern de setze consellers comarcals (entre
PDeCAT i ERC) “se’n podia haver tret molt més rendiment” i
va defensar “reduir el volum
polític” de l’ens. La formació va
assegurar que “les discrepàncies
no feien referència a l’acció de
govern” i va reconèixer “el bon
treball” que s’havia realitzat des
de moltes àrees.
Així mateix, l’aliança de PDeCAT amb els socialistes i Unió
al Segrià va fer enfadar ERC,
sòcia de govern de CiU al mandat anterior. A les Garrigues,
el PDeCAT (al govern) i ERC
(a l’oposició) han defensat posicions oposades sobre l’N-240.
Els primers defensen duplicar la
calçada i els segons opten per

el mapa del repartiment comarcal

Aran*

Pallars Sobirà

z Al Conselh Generau, CDA té
majoria absoluta amb 7 conselhèrs, mentre que UA en té 5 i el
PRAG, 1. El síndic d’Aran és Carlos
Barrera.

z Al Sobirà, el PDeCAT governa amb 10 consellers. El
president és Carles Isús, de l’antiga Unió i ara de JxCat,
que va agafar el relleu de Llàtzer Sibís.

*

Alt Urgell
z El PDeCAT governa amb majoria a l’Alt
Urgell. ERC formava part del govern fins al
març del 2017. El president del consell comarcal és Jesús Fierro.

Alta Ribagorça
z A l’Alta Ribagorça, el PDeCAT
té majoria absoluta amb 10
dels 19 consellers. El president
és Josep Lluís Farrero.

Pallars Jussà
z PDeCAT i ERC governen al
Jussà i sumen 14 dels 19 consellers. El president de la corporació és Constante Aranda.

Solsonès
z Esquerra i independents ostenten el govern del consell
del Solsonès. Sara Alarcón és
la presidenta de la corporació.

Noguera
z A la Noguera, PDeCAT i PSC
governen després del pacte entre les dos formacions.
La presidenta del consell és
Concepció Cañadell.

Pla d’Urgell

z Al Pla d’Urgell, el PDeCAT
governa en solitari al consell
amb majoria absoluta. Joan
Trull presideix la corporació
comarcal.

Segrià
z Al Segrià, PDeCAT
i PSC tenen un
pac te. També
tenen representació ERC,
C S , P P, C U P,
Comú i IC V.
La presidenta
és Maria José
Invernón.

Segarra
z A la Segarra, ERC governa amb
PSC, Inse i Entesa. El president del
consell és Xavier Casoliva.

Urgell
Garrigues
z A les Garrigues, el PDeCAT té majoria absoluta amb 11 dels 19 consellers. El president del consell és Antoni Villas.

alliberar el peatge de l’autopista AP-2. Val a recordar que
fins al 2007, l’antiga CiU havia
estat ocupant la presidència de
tots els consells des que es van
constituir el 1988, però l’hegemonia es va perdre aquell any
quan els comicis van fer possible
els pactes entre partits que fins
llavors havien estat a l’oposició. El 2011, CiU va recuperar
el lideratge i va governar amb
majoria en vuit consells i va pactar en tres.
D’altra banda, aquest 26-M
també s’elegeix el Conselh Generau, on actualment CDA té
majoria i ostenta la Sindicatura
d’Aran. Des de fa anys, CDA i
UA es disputen la presidència
del govern aranès, encara que
en aquestes eleccions també es
presenta Podem, el Partit Renovador d’Arties i Garòs, Amassa
i Ciutadans.

z A l’Urgell, el PDeCAT
té també majoria absoluta i compta amb 10
dels 19 consellers. El seu
president és Salvador
Bonjoch.

Només dos relleus al capdavant de les
corporacions durant aquest mandat
n Durant aquests quatre anys
de mandat només hi ha hagut
dos relleus al capdavant dels
consells de les comarques de
Lleida: al Pla d’Urgell i al Pallars Sobirà. En el cas del Pla,
l’exalcalde de Sidamon Josep
Maria Huguet va deixar la
presidència de la corporació
a mitjans del 2017. La seua dimissió ja es va pactar a l’inici
del mandat quan es va acordar una presidència bicèfala i
compartida, amb els dos primers anys a càrrec d’Huguet
i els dos següents liderats per
un altre dirigent comarcal del
PDeCAT. Huguet va abando-

nar així la política després de
33 anys de dedicar-s’hi. En
aquest cas va ser Joan Trull,
fins llavors vicepresident i
actual alcalde de Vilanova
de Bellpuig, que va rellevar
Huguet al càrrec del consell,
mentre que la directora dels
serveis territorials de Territo-

canvis de president

Huguet va deixar la
presidència del Pla
d’Urgell i Sibís i Isús es van
repartir la del Sobirà

ri, Dolors Tella, el va succeir
a l’alcaldia.
Per la seua banda, Llàtzer
Sibís i Carles Isús, que es van
presentar a les eleccions municipals del maig de l’any 2015
sota les sigles de Convergència i Unió (CiU), es van repartir la presidència del consell
del Sobirà. Sibís va ocupar el
càrrec durant un any i mig,
mentre que Isús ha estat al
capdavant del consell des de
mitjans del 2016 fins a l’actualitat. A la resta de consells,
les presidències s’han mantingut al llarg dels quatre anys
de mandat.
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tribunals delictes

Les causes judicials per abusos sexuals a
menors es dupliquen en un any a Lleida

Segons la memòria de Fiscalia, el 2018 es van investigar 55 casos, i es van disparar les agressions amb ús
de violència o intimidació || Suposen gairebé la meitat de les sentències dictades per aquests delictes
segre

l. garcía

❘ lleida ❘ Les causes judicials per
delictes d’abusos sexuals a menors s’han duplicat l’últim any
als tribunals de Ponent. Segons
l’avanç de la memòria de la Fiscalia, el 2018 es van instruir un
total de 55 diligències prèvies
per delictes contra la llibertat
sexual en què les víctimes eren
menors d’edat, xifra que suposa
el doble que les causes instruïdes un any abans pel Ministeri
Públic a la província de Lleida,
que van ser 26 el 2017. Per tipus
de delicte, la majoria de les causes van ser per abusos sexuals,
amb un total de 40 diligències
prèvies, la qual cosa representa
més del doble que un any abans.
Tanmateix, el que s’ha disparat
de forma alarmant en l’últim

pornografia

Es disparen les causes
per elaboració, tinença o
distribució de material
pornogràfic en un any
exercici són les denúncies per
agressions sexuals a menors
de 16 anys. Això suposa que
els abusos s’han portat a terme
utilitzant la violència o la intimidació. Segons la Memòria, la
Fiscalia de Lleida va obrir sis diligències l’any passat per aquest
tipus de delicte, quan el 2017 no
en va instruir cap.
Així mateix, el Ministeri Públic va investigar quatre casos
per ús de menors per a l’elaboració de pornografia, dos més que
un any abans, i un per un delicte
d’exhibicionisme o provocació
sexual davant de menors. L’any
passat no se’n va registrar cap
cas, almenys als tribunals, per
assetjament telemàtic a menors

Vista panoràmica de la seu dels jutjats de Lleida al Canyeret.

les claus

Reforma penal. La reforma del Codi Penal que pretén el Govern en relació amb els delictes sexuals preveu eliminar les
multes amb què es castiguen els més lleus per sancionar-los
sempre amb penes de presó. També desapareix el terme d’abús
sexual i es parla d’agressió o violació.
Menors. El 2018, la Fiscalia va obrir tretze diligències prèvies
per delictes sexuals en què l’agressor era un menor d’edat a la
província de Lleida, tres més que un any abans.
de setze anys. L’avanç estadístic també assenyala que gairebé la meitat de les sentències
dictades el 2018 pels tribunals
lleidatans per delictes contra la
llibertat sexual van ser de víc-

times menors d’edat, amb tretze. D’aquestes, vuit van ser per
agressió sexual.
En total, la Fiscalia va obrir
189 diligències prèvies per delictes sexuals a la província de

n El tècnic de l’ajuntament de Mollerussa detingut dijous passat acusat
d’un delicte de corrupció
de menors passarà durant
el dia d’avui, previsiblement al matí, a disposició
del jutjat de Balaguer. Els
Mossos d’Esquadra han
esgotat el termini màxim de setanta-dos hores
permès per llei per mantenir-lo detingut a comissaria mentre els agents de
la Divisió d’Investigació
Criminal analitzaven tot
el material intervingut als
dispositius electrònics de
l’arrestat. Feia setmanes
que la policia catalana
investigava el sospitós,
O.G.P., de quaranta-cinc
anys, després de rebre
una denúncia. Es tracta
d’un tècnic de Prevenció
i Mediació Comunitària
del consistori de la capital
del Pla d’Urgell. Els agents
van escorcollar el domicili del sospitós i també
part de l’àrea de Benestar Social i Ciutadania de
l’ajuntament.
Divendres, alguns menors, acompanyats dels
pares, van prestar declaració a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de
Mollerussa amb l’objectiu
determinar la seua possible relació amb l’investigat, sobretot, si mantenien
algun tipus de contacte a
través de xats.

agents rurals

medi ambient

Troben nius
d’oreneta en una
gravera d’Arbeca
❘ arbeca ❘ Els Agents Rurals han
localitzat, gràcies a l’avís d’un
ciutadà, una colònia d’aproximadament 320 nius d’orenetes
de ribera en una gravera d’Arbeca, a les Garrigues.
Els Agents Rurals han comunicat al titular de la gravera
que fins que no passi el període
reproductiu de les aus no podrà remoure els àrids afectats
sense autorització prèvia de la
Generalitat com a mesura de
protecció.

Lleida, gairebé una quarantena més que el 2017. D’aquestes, mig centenar de causes van
ser per agressió sexual i 61, per
abusos sexuals.
Un cas es va investigar com a
violació i en uns altres quatre, es
van denunciar abusos amb accés carnal. S’ha de destacar que
aquest últim any s’han disparat
les investigacions del Ministeri
Públic per producció, distribució o tinença de material pornogràfic, amb onze diligències
prèvies en només un any davant
de només una causa instruïda el
2017. Al llarg de tot l’any passat,
es van dictar vint-i-set sentències per delictes sexuals als jutjats
de Ponent.

El tècnic
municipal de
Mollerussa,
avui al jutjat

Rescatada una excursionista ferida a Mont-rebei
❘ àger ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir una excursionista ferida al congost de Mont-rebei, a Àger. La dona,
de 50 anys, es va fer una possible fractura de turmell i va ser
traslladada, per efectius del GRAE i GEM, a l’hospital de Tremp.

Incendi al costat d’una granja de Castellnou de Seana
❘ castellnou de seana ❘ Quatre dotacions dels Bombers van treballar ahir en l’extinció d’un incendi que va afectar bales de
palla a l’exterior d’una granja a Castellnou de Seana. L’incendi
es va iniciar sobre les tres de la tard i les flames no van afectar
l’interior ni l’estructura del magatzem.

Foc de vegetació al Palau d’Anglesola
Vista del lloc on s’han localitzat els nius a Arbeca.

❘ el palau d’anglesola ❘ Un incendi de vegetació va calcinar divendres a la nit, a les 23.00 hores, uns 200 metres quadrats de
matolls al carrer Bisbe Deig al Palau d’Anglesola.

Pallars
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09
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Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

municipis certàmens
a.t.

Imatge de la quarta edició de la Pallars Food Fest de Tremp.

jordi uriach

La rambla Doctor Pearson de Tremp acull la Fira de Primavera.

La Fira de Primavera de Tremp reuneix 130
expositors i omple els carrers de la ciutat
La capital del Jussà celebra la tercera mostra gastronòmica de la comarca, el Pallars Food Fest
x.r.

❘ lleida ❘ La renovada rambla
Doctor Pearson de Tremp i els
carrers adjacents tornen a ser
l’escenari principal de la 55
edició de la Fira de Primavera
de Tremp, que reuneix aquest
cap de setmana uns 130 expositors, entre entitats culturals, productors alimentaris i
estands de vehicles i maquinària agrícola.

L’edil de Promoció Local, Anna Ritz, va explicar ahir que
“totes les associacions i entitats
s’impliquen en la fira” i també va apuntar que a la quarta
trobada Pallars de Foc, que organitza la colla de diables Lo
Peirot i que durarà tot el cap
de setmana, participen una desena de colles, una de les quals
de la Catalunya Nord.
La capital del Jussà acull

patrimoni projectes

Espot rehabilita una antiga
torre de guaita del segle XII
❘ lleida ❘ L’ajuntament d’Espot
ha aprovat el projecte per rehabilitar i consolidar una antiga
torre de guaita del segle XII.
Es tracta de l’anomenada Torre
dels Moros, que actualment
està deteriorada i de la part superior “estan caient pedres”,
segons va explicar l’alcalde,
Josep Maria Sebastià. El con-

sistori preveu inverir prop de
50.000 euros en aquesta actuació i ara busca adherir-se
a alguna línia d’ajuts per poder finançar la rehabilitació
d’aquest element patrimonial
del municipi. Així mateix, el
projecte també contempla millorar l’accés a aquesta torre
medieval.

medi ambient iniciatives

El Jussà afronta els reptes
ambientals de la comarca
❘ lleida ❘ El Jussà ha actualitzat
el Pla de Desenvolupament
Ambiental, que estableix estratègies per donar resposta
als reptes ambientals de la comarca. L’actualització del pla,
elaborat l’any 2011, constata
que l’ús sostenible del patrimoni natural ha de ser un motor
econòmic i laboral clau per al

creixement i redefineix les línies d’actuació. El president
del consell, Constante Aranda,
va explicar que així es reafirma el compromís de la corporació “amb el medi ambient i
veu el potencial econòmic que
una bona gestió del nostre entorn natural pot suposar per a
la comarca”.

també aquest cap de setmana la tercera edició del Pallars
Food Fest, una mostra gastro-

degustacions

Els visitants poden
degustar fins a 25
elaboracions amb
productes locals

nòmica dels restauradors de la
comarca, que ofereixen plats
típics de la gastronomia local
elaborats amb productes del
territori, i els visitants també
poden trobar vins i cerveses
locals. En aquesta iniciativa
participa una vintena d’empresaris de la comarca (entre
restauradors i productors) i el
públic pot escollir entre un total de 25 tapes.

Aquesta proposta té com a
objectiu posar en relleu i donar a conèixer la gastronomia
pallaresa i l’organitza l’ajuntament amb l’associació de professionals de l’àmbit turístic,
Àpat Pallars. Per avui hi ha
prevista una actuació castellera de la colla Malfargats del
Pallars i la colla Jove Xiquets
de Vilafranca, entre moltes altres activitats.
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economia

La forta demanda de la Xina estira a
l’alça la cotització del porc.
p.

www.segre.com/economia

Les últimes cotitzacions a
Mercolleida i a Balaguer.
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treball balanç

La paga mitjana dels aturats de
Lleida és la més elevada del lustre

Durant el primer trimestre, de vora 900 € || La Seguretat Social destina 36,85 milions
a sufragar aquestes prestacions fins al març, en 41.151 pagaments individuals
lleonard delshams

i. chiva

❘ lleida ❘ La prestació mitjana que
van ingressar els aturats lleidatans durant el primer trimestre
del 2019 va ser la més elevada
de l’últim lustre, segons es desprèn del balanç que va publicar el ministeri de Treball. En
aquest sentit, la paga mitjana
dels desocupats de la demarcació fins al mes de març es va
situar en els 895,48 euros. Per
la seua banda, durant el mateix període de l’any anterior,
la mitjana s’havia instal·lat en
els 870,79 euros, i el 2015 va
ser de 860,66 euros. D’aquesta
manera, en un any, s’ha incrementat en 24,69 euros i, en cinc,
fins a 34,82 euros. En sintonia
amb aquest augment, també es

36,85

MILIONS D’EUROS
És la quantitat de diners pagada per la Seguretat Social per finançar els ajuts a l’atur a Lleida
entre el gener i el març.

Sala d’espera de l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida.

va moure a l’alça la quantitat
destinada per la Seguretat Social fins al març per sufragar
aquests ajuts. Dels poc menys
de 35,58 milions del 2018, que
es van repartir en 40.855 pagaments individuals, als 36,85
milions d’aquest any, distribuïts
en 41.151 entregues.
En concret, durant el mes de
març, últim amb dades disponibles, la Seguretat Social va
desemborsar més d’11,81 milions d’euros per fer front als

ajuts per atur dels lleidatans.
La major part d’aquests fons,
fins a 8,76 milions, van anar
a parar al finançament de les
prestacions contributives per
desocupació, mentre que 2,68
milions més es van destinar a
l’abonament dels subsidis. En
menor mesura, 376.000 euros
es van consignar per a la renda activa de reinserció, mentre
que els 2.000 euros restants van
finançar programes d’activació
d’ocupació. En aquest sentit, la

quantia mitjana de la paga percebuda pels aturats amb dret a
prestació contributiva va acabar
el mes de març en els 808,70
euros. Això la converteix en la
menor de Catalunya i la situa
en la línia del que perceben els
oscencs, amb 806,20 €, els corunyesos, amb 804 € o els lleonesos, amb 810,20 €. En el conjunt
de Catalunya, la despesa de la
Seguretat Social per sufragar
tots els ajuts a l’atur va ascendir
a 236.260.000 euros a l’abril.

laboral automoció

Els treballadors de Nissan accepten l’ERO
que acomiadarà sis-centes persones

❘ barcelona ❘ Les assemblees de
treballadors de Nissan afiliats a
Sigen-Usoc, CCOO i UGT van
ratificar a les reunions que es
van celebrar ahir el preacord
assolit dijous amb la direcció
de la companyia per a la retallada de plantilla de sis-centes
persones, a través de 550 prejubilacions i cinquanta baixes
voluntàries incentivades. Fonts
de Sigen-Usoc –majoritari en
els comitès d’empresa– van explicar que a la seua assemblea

Vall Companys
“legalitza” falsos
autònoms
❘ ejea de los caballeros ❘ L’empresa lleidatana Vall Companys i els sindicats CCOO
i UGT van firmar divendres
un acord per posar fi als “falsos autònoms” a l’escorxador
de Cárnicas Cinco Villas, situat a la localitat aragonesa
d’Ejea de los Caballeros,
abans del 30 d’octubre. El
pla avalat per les dos parts
implicades contempla la regularització progressiva dels
cooperativistes, que passaran
a estar sotmesos al règim general i quedaran subscrits al
conveni estatal de la indústria càrnia.

Les grans de
l’Ibex guanyen
un 12% enguany

895,48
És la prestació mitjana que van
ingressar els aturats lleidatans
durant els tres primers mesos
de l’any.
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la dada
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no hi va haver vots contraris al
preacord dels afiliats i que van
recollir noves propostes però
que “no alteren la filosofia final
de l’acord”. La secció sindical
de CCOO a Nissan va informar
al seu compte de Twitter que la
seua afiliació va aprovar “per
unanimitat el text del preacord”
a l’assemblea, a la qual va assistir el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco.
Així mateix, la secció sindical
d’UGT a Nissan Zona Franca i

Montcada també va informar
que l’assemblea d’afiliats va retificar amb un 85 per cent dels
vots el preacord d’aquest dijous
que, a més de les prejubilacions,

caiguda de vendes

Nissan va plantejar al març
l’ajustament de la plantilla
davant de la caiguda de la
producció dels últims anys

inclou la “garantia per part de
la direcció d’una inversió de 70
milions en una planta de pintura
a la Zona Franca”.
El preacord contempla un
pla de prejubilacions amb una
compensació del 85% del salari net fins a la jubilació als 63
anys –procés que anirà del 13
de juny a març del 2020– i un
pla de baixes incentivades, amb
adhesió voluntària fins al 31 de
març del 2020.
A finals del mes de març la
direcció de Nissan va comunicar que els plans per garantir el
futur de la fàbrica de Barcelona
passaven per un ajustament del
20% de la plantilla davant de
la caiguda de la producció dels
últims anys.

❘ madrid ❘ Els beneficis obtinguts per les grans empreses
de l’Ibex-35 han experimentat un descens del 12 per
cent, fins als 10.133 milions
d’euros, en els tres primers
mesos d’aquest any, en comparació amb els guanys que
van obtenir durant el mateix
període del 2018. En aquest
sentit, els grups més importants del selectiu madrileny
no havien vist descendir els
seus beneficis trimestrals a
doble dígit des de feia tres
anys. En canvi, van augmentar un 2,7% els ingressos,
amb 130.887 milions.

administració

Renovaran la
ventilació en
oficines del SOC
❘ LLEIDA ❘ El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha
tret a licitació pública un
contracte per renovar les
instal·lacions frigorífiques i
tèrmiques de les oficines a
Balaguer, Tremp i Vielha e
Mijaran. El pressupost és de
155.547,13 euros, més IVA
de 32.664,90 euros, i contempla actuacions similars en
tretze oficines més de l’atur
distribuïdes per tot el territori català, majoritàriament
a la ciutat de Barcelona i la
seua àrea d’influència, però
també a la zona d’Amposta
o de Ripoll.

