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Baldomar construeix una
piscina i Ipcena ho denuncia.

www.segre.com/comarques
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La nova pista del Palai de Gèu
de Vielha, a punt el mes que ve.
p.
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obres fiscalització

Sindicatura revisa dotze contractes a Lleida
d’Infraestructures i veu irregularitats en deu

Afirma que almenys quatre van vulnerar els principis de competència, igualtat de tracte i no-discriminació
|| Fiscalitza l’empresa pública entre el 2012 i el 2014, coincidint amb els anys investigats pel 3%
r. ramírez/h. culleré

❘ lleida ❘ Una llarga llista d’irregularitats escatxiga els contractes d’Infraestructures.cat en els
primers tres anys, des del 2012
fins al 2014. Així es desprèn
d’un informe de la Sindicatura
de Comptes, que examina una
dotzena de contractacions de
l’empresa pública de la Generalitat a Lleida i presenta objeccions en deu, cosa que implica
més del 80%. Aquestes deficiències a l’adjudicar obres, reparacions i manteniments guanyen
rellevància si es té en compte
que aquest període és objecte
de la investigació judicial del
cas 3% sobre presumpte finançament il·legal de l’antiga
Convergència.
Un exemple és l’adjudicació
el 2013 d’obres del reg de Peramola i Bassella per 2,3 milions.
El TSJC va considerar provat
el 2018 que hi va haver manipulació a l’hora de puntuar les
ofertes. Al cap d’un any, la Sindicatura “qüestiona l’adjudicació” d’aquest i disset concursos
més a Catalunya al considerar
que “van incomplir de forma
efectiva els principis de concurrència, igualtat de tracte i
no-discriminació”. Aquesta mateixa valoració rep un contracte d’obres per valor d’un milió
d’euros per instal·lar barreres
antiallaus a la carretera de la
Bonaigua; un contracte d’uns
66.000 € per conservar edificis d’Infraestructures a Lleida; i
tres contractes de manteniment
d’immobles que sumen 398.000
euros, tots adjudicats a una ma-

segre tàrrega

les claus

Infraestructures.cat

z Executa obres públiques de la
Generalitat. Successora de Gisa,
a l’absorbir el 2012 Regsa, Regsega i Eacat.

Convulsió pel ‘cas 3%’
z La policia va registrar l’empresa el 2015. El director general, Josep Antoni Rosell, va ser
detingut i cessat. El president,
Joan Lluís Quer, hi va renunciar.

Canvi de rumb
z ERC va assumir Economia i va
introduir canvis a Infraestructures per dificultar fraus.

Retribucions irregulars
z La Sindicatura veu “perseguibles judicialment” algunes retribucions d’alts càrrecs d’Infraestructures fins al 2014.

teixa empresa. En aquest últim
cas, la Sindicatura creu que es
va fraccionar el que hauria d’haver estat un sol contracte. Concursos amb clàusules poc clares;
ofertes rebudes sense registrar
la data; criteris de valoració
on judicis de valor tenen tant
o més pes que factors objectius
com el preu, i contractacions
“urgents” sense acreditar tal
urgència. Aquestes són algunes irregularitats que hi veu la
Sindicatura, i assenyala que, en
almenys 4 contractes a Lleida,
aquestes i altres incidències es
donen “de forma acumulativa”.

Instal·lacions de regadiu de la xarxa secundària del Segarra-Garrigues al municipi de Verdú.

Problemes comptables al Segarra-Garrigues
n El 2012, Regsa i Regsega,
empreses de la Generalitat per
a la construcció de regadius i
del canal Segarra-Garrigues,
es van integrar a la constructora pública Gisa, actualment
Infraestructures.cat, per la
qual cosa l’informe de la Sindicatura aborda també la seua fiscalització. I en aquest
procés, l’organisme ha trobat
irregularitats que afecten la
comptabilitat. En concret, l’informe estableix que la prede-

educació universitat

estudi específic

Sindicatura prepara un
informe sobre la possible
desviació pressupostària
del Segarra-Garrigues

ment de la xarxa primària del
regadiu inutilitzada mentre no
entra en servei la xarxa secundària. Sindicatura no ha pogut valorar aquest deteriorament, que caldria incloure a la
comptabilitat. També veu una
irregularitat en la comptabilitat dels interessos de l’obra en
el material immobilitzat. La
Sindicatura prepara un informe específic sobre la possible
desviació pressupostària del
Segarra-Garrigues.

municipis residus

Subvencions de dos mil euros per als
universitaris del Pirineu i el Solsonès
❘ Lleida ❘ El departament d’Empresa i Coneixement va obrir
ahir el termini perquè estudiants universitaris de l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, la
Cerdanya, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà, el Solsonès i la
Val d’Aran puguin sol·licitar
ajuts per finançar les despeses
de desplaçament i allotjament
fora de la comarca on resideixen. Aquesta mesura permetrà que més de tres-cents joves
d’aquestes comarques del Pi-

cessora d’Infraestructures.cat
no va contemplar ni va incorporar a la comptabilitat cap
estudi d’obsolescència que
xifrés el valor del deteriora-

rineu puguin accedir a unes beques amb un màxim de 2.000
euros.
La concessió d’aquestes beques per desplaçament a universitaris del Pirineu funciona
des de fa diversos anys i la crisi
a les arques de la Generalitat
no hi ha influït, almenys de
forma important. La principal
diferència amb convocatòries
d’anys anteriors és que la quantia de les beques serà de 2.000
euros com a màxim, mentre

que la d’altres anys era d’uns
1.300 euros per alumne. Entre
els requisits per ser beneficiaris
dels ajuts, els estudiants hauran d’estar matriculats a un mínim de seixanta crèdits (estudis
de grau) i cinquanta-cinc per a
la resta, ja sigui per tot el curs
o dividits en semestres. Així
mateix, per als següents cursos es preveu haver superat el
60 per cent de crèdits del curs
anterior en estudis tècnics o el
80 per cent en els que no.

Ajudes per a deixalleries i
reutilitzar àrids reciclats
❘ Lleida ❘ El departament de Territori i Sostenibilitat, a través de
l’Agència de Residus de Catalunya, ha obert dos convocatòries
d’ajudes de gestió de residus,
una de destinada a la implantació de punts nets per al tractament dels residus municipals,
amb una dotació de tres milions
d’euros, i una altra de destinada a la utilització d’àrid reciclat
dels residus de la construcció
en obres promogudes pels ens
locals i empreses públiques mu-

nicipals de Catalunya, amb dos
milions.
En els ajuts a les deixalleries,
se subvencionen els projectes de
noves instal·lacions com l’ampliació, millores estructurals i
equipament auxiliar de centres
ja existents.
Es donarà prioritat a aquelles
actuacions que garanteixin l’accessibilitat, la bona gestió dels
residus, la seguretat i prevenció
de riscos i adaptacions a la normativa vigent.

20

Segre
Dissabte, 25 de maig del 2019

comarques

emergències personal professional

Interior i sindicats de Bombers
segellen l’acord laboral fins al 2022

CCOO no el firma “perquè no resol el problema” i UGT ho farà dilluns al veure’l
ahir “electoralista” || Buch es compromet a sumar 1.150 efectius nous el 2022
generalitat

redacció

❘ barcelona ❘ El conseller d’Interior, Miquel Buch, i tres sindicats
de bombers professionals de la
Generalitat van firmar ahir un
acord laboral fins al desembre
del 2022, ratificat per prop del
70 per cent de la plantilla del
cos i que posa fi a les protestes
dels últims mesos pel col·lectiu i
després d’anys de negociacions
i desacords. L’anterior pacte va
caducar el 2008 i es va substituir el 2014 per un decret sense
el consens dels sindicats. Els sindicats IAC- CATAC, Intersindical-CSC i CSIF van firmar ahir
el nou acord. En canvi, UGT
el firmarà dilluns que ve pel
desacord al fer l’acte públic en
campanya electoral, mentre que
CCOO no hi va donar suport
perquè “té un caràcter electoralista i no resol els problemes
estructurals del cos”.
Entre les mesures que es contemplen en aquest pacte, hi ha la
convocatòria fins al 2022 de mil
places de bombers funcionaris
de l’escala bàsica: la primera,
de 250 places, ja està en marxa i s’estan portant a terme les
proves de selecció, mentre que
ahir una nova promoció de 150
aspirants va començar el curs a
l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya. També hi haurà
promocions internes al cos i es
recull la jornada anual de caràcter obligatori de 1.688 hores
per als anys 2019 i 2020, amb
especificació de les guàrdies de
24 hores a fer, mentre que la
jornada anual del 2021 serà de
1.664 hores i de 1.640 el 2022.
S’ha acordat també un complement de cobertura de mínims de
parcs i altres unitats operatives,
que serà transitori i temporal
fins al 31 de desembre del 2020.
El conseller va voler destacar
“la celeritat amb què Interior

El conseller d’Interior, Miquel Buch, al firmar ahir l’acord amb alguns sindicats.

ha gestionat l’acord”, perquè
“dimarts que ve sigui aprovat
pel Govern a fi de poder ferlo efectiu l’1 de juny, com ens
vam comprometre amb els sindicats”. Prèviament, la comissió
de Retribucions de la Generalitat i la taula sectorial de la Funció Pública li han donat el seu
beneplàcit.

redacció

❘ lleida ❘ Deu persones van resultar ahir ferides en set accidents de trànsit que van tenir
lloc a diverses carreteres lleidatanes. El primer sinistre es
va produir a Alpicat, a la carretera N-240 a les 8.33 hores,
quan van xocar un camió i
un turisme. Una persona va
resultar ferida lleu. Al cap
de vint minuts, es va registrar un altre accident a l’A-2
a Bell-lloc d’Urgell, en el qual
un vehicle va tenir una sortida de via, amb una persona
ferida. A les 11.08 hores, els
serveis d’emergències van
rebre l’avís per una altra
col·lisió entre un camió petit i un turisme a Civit, amb
dos persones ferides lleus.
Al migdia, una persona va
resultar ferida després que
bolqués un vehicle a l’N-141F
a Cervera, i una altra, en una
sortida de via a Camarasa. A
Oliola, quatre persones van
patir ferides després d’una
col·lisió entre un camió i un
cotxe a la C-14.

Alerten de l’ús
d’inhibidors per al
robatori de vehicles

Futurs 35 bombers lleidatans ■ Un total de 150 aspirants a Bombers
de la Generalitat, 35 dels quals lleidatans, van començar ahir el
curs bàsic de formació que acabarà el 30 de novembre. Un 97,3%
són homes i la mitjana d’edat és de 31 anys.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra van alertar ahir a les xarxes socials de l’ús d’inhibidors per part dels lladres per
robar vehicles. Per això, van
instar els ciutadans a comprovar que el vehicle està
tancat malgrat utilitzar un
comandament a distància.
L’any passat, van ser arrestats dos lladres per utilitzar
aquest mètode a Lleida.

agents rurals

Troben una rompuda
il·legal a Gavet de la Conca
redacció

Quatre d’elles, en una
col·lisió a Oliola

seguretat

rurals expedient

❘ gavet de la conca ❘ Els Agents Rurals han denunciat una persona
a Gavet de la Conca, al Pallars
Jussà, després de comprovar
que havia fet il·legalment una
rompuda (obertura progressiva
de noves terres) il·legal. Concretament, van determinar
que va afectar una superfície
de 6.000 metres quadrats, dels
quals 4.000 metres són de terreny municipal. Es tracta d’un
infractor reincident i els Agents

Deu persones
ferides lleus
en set accidents
de trànsit

bombers

Protestes
Els sindicats van iniciar les
protestes el desembre passat,
entre les quals la de no fer hores extres voluntàries, cosa que
va obligar Interior a reduir a la
meitat els efectius per tanda (de
46 a 23 en el cas de Lleida). A
la capital del Segrià es van manifestar mig miler de bombers
de tot Catalunya.

sinistralitat

Rurals ja han posat el cas en coneixement de l’ajuntament de
Gavet de la Conca.
Així mateix, han interposat
una denúncia davant de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
perquè també van trobar un
abocament de runa en un barranc, on hi havia restes d’uralita
(fibrociment), que conté amiant,
un compost format per fibres
microscòpiques que poden representar un risc si s’inhala al
respirar.

Imatge de la runa trobada pels Agents Rurals a Gavet de la Conca.
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salut iniciativa

Metges ‘receptaran’ marxa
nòrdica als pacients

Prova al Pirineu perquè sanitaris prescriguin aquest esport ||
Compta amb més beneficis que caminar, segons els experts
generalitat

redacció

❘ lleida ❘ Metges del Pirineu
podrien començar a receptar
marxa nòrdica a pacients per
al tractament de determinades
patologies. Aquest és l’objectiu
d’una prova pilot impulsada
per l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran
(IDAPA), que depèn del departament de Territori, i l’Institut
Català de la Salut (ICS). De moment, professionals del Centre
d’Atenció Primària de Tremp i
de l’Hospital Comarcal del Pallars han fet aquesta setmana
formació sobre aquest esport,
que consisteix a caminar amb
l’ajuda i impuls de pals similars
als que s’utilitzen en l’esquí,
amb l’objectiu que coneguin els
beneficis de practicar-lo i puguin prescriure’l als pacients.
Segons els especialistes, els
beneficis de la marxa nòrdica
per a la salut són superiors als
de caminar, especialment per
al tractament de determinades patologies. Així, incideix
favorablement sobre les articulacions, la musculatura, la
coordinació o la postura, a part
dels aspectes relacionats amb
l’estat d’ànim, ja que fomenta
la socialització.
Per aquest motiu, s’ha impulsat aquesta prova pilot per
difondre la pràctica de la marxa nòrdica als centres d’atenció
primària de l’àmbit territorial
del Pirineu, amb un doble ob-

recaptació assumptes socials

El Govern critica que les
entitats només rebin
31 milions de l’IRPF
❘ barcelona ❘ La conselleria de
Treball, Assumptes Socials i
Famílies va denunciar ahir
que l’Estat “torna a penalitzar” Catalunya en el repartiment de fons de l’IRPF per
a projectes socials. Malgrat
l’increment de la recaptació i
de les persones que marquen
la casella de finalitats socials
a Catalunya, el departament
va lamentar que el Govern
central ha mantingut congelada l’aportació en els últims
cinc anys. Les entitats socials
catalanes rebran, de nou, 31
milions d’euros. Per aquest
motiu, la Generalitat demana que s’incrementin els fons
per a Catalunya, ja que en els

últims exercicis ha crescut
la recaptació catalana. “No
tenir en compte aquest context i mantenir congelats els
fons suposa una penalització
greu per a les entitats socials
catalanes, que veuen perillar programes que atenen
col·lectius vulnerables”, va
criticar.
Segons el departament,
s’estima que l’Estat recapt a aprox i mad a ment u n s
340 milions, dels quals en
reparteix a les comunitats
214,5. Catalunya recapta
amb aquests fons el 25% del
conjunt de tot l’Estat, mentre
que les entitats només reben
el 14%.

Professionals del CAP de Tremp i de l’Hospital del Pallars.

articulacions

Un esport que incideix
favorablement en
postura, coordinació
i musculatura
jectiu. D’una banda, proporcionar els coneixements als
professionals sanitaris perquè
assoleixin la capacitació necessària per difondre –i en el
seu cas, prescriure– la marxa
nòrdica als usuaris. Per una altra, estimular aquests pacients
perquè després d’unes sessions guiades continuïn practi-

cant l’activitat pel seu compte,
amb les habilitats que hagin
adquirit.

irblleida

Formació del personal
La prova ha començat amb
la formació a infermeres, fisioterapeutes i metges del CAP
Tremp i de l’Hospital Comarcal
del Pallars. La setmana que ve
les sessions de formació tindran lloc a la Pobla de Segur i
a la tardor s’estendran a altres
centres de l’Alt Pirineu i l’Aran.
L’atenció primària de l’Institut Català de la Salut també
ha desenvolupat projectes de
promoció de la marxa nòrdica
en altres territoris.

projecte fauna

Seguiment
via satèl·lit
dels galls fers
al Pirineu

generalitat

Beca dels EUA per a una investigadora de l’IRBLleida
❘ lleida ❘ La graduada en infermeria i investigadora en formació
Esther Sapiña Beltrán, del grup d’Investigació translacional
en medicina respiratòria de l’IRBLleida, ha estat guardonada amb una beca de l’American Thoracic Society per la
presentació de la comunicació sobre la seua investigació al
congrés internacional de l’organisme que es va celebrar a
Dallas del 17 al 22 de maig.

Nova edició de la campanya ‘Cap nen sense bigoti’
❘ lleida ❘ La cinquena edició de la gran recollida de llet Cap
nen sense bigoti es posa en marxa amb el repte de proveir
famílies en risc d’exclusió. Les donacions es podran fer a
través de les oficines de CaixaBank a partir de dilluns i fins
al 14 de juny, així com en centres de gent gran de l’Obra
Social La Caixa. A partir d’aquesta data, la donació continuarà a través de canals electrònics. Més de 25.300 lleidatans
recorren habitualment al Banc dels Aliments de Lleida per
cobrir les seues necessitats nutricionals amb aliments bàsics
com la llet. L’any passat, la campanya va aconseguir 16.800
litres de llet a Lleida.

Es tracta d’una
espècie amenaçada
❘ lleida ❘ La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han iniciat la captura d’exemplars de
gall fer, una espècie amenaçada que habita en llocs freds del
Pirineu, per col·locar-los dispositius amb què poder fer-los un
seguiment via satèl·lit. L’actuació forma part d’una prova
pilot que està en marxa des de
l’any passat i té com a objectiu millorar el coneixement de
l’espècie en llocs on es desenvolupen activitats turístiques i
treballs forestals. L’any passat
es va començar la col·locació
de dispositius en alguns exemplars en fase de proves. En total
es van capturar i van marcar sis
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guia

societat

La Ciència al Carrer, avui a l’Eix Comercial
Tècnics col·loquen un dispositiu a un gall fer.

exemplars: cinc mascles i una
femella. En concret, un a l’Alt
Urgell, dos al Pallars Sobirà,
un a Aran i dos al Berguedà,

Alt Urgell i Pallars Sobirà
Aquest any, les captures
d’exemplars han començat a
la zona de l’Alt Urgell i el Sobirà i ara s’estan portant a terme

a la Val d’Aran. Actualment,
els mascles censats no arriben
als 400 exemplars a Catalunya. Així, en els últims deu
anys l’espècie ha patit una regressió de prop del 30% a tot
el Pirineu. Per comarques, la
situació més greu té lloc a la
Cerdanya, amb la pèrdua d’un
71% d’aquestes aus.

❘ lleida ❘ L’Eix Comercial de Lleida tornarà a agafar avui la
jornada Ciència al Carrer, amb mostres d’experiments i activitats de tota mena per atansar la ciència als més petits. Com
cada any, les activitats es duran a terme als voltants de l’IEI
amb quaranta centres educatius i més de vint divulgadors
de ciència, institucions i empreses.

Finançament contra la resistència a antibiòtics
❘ madrid ❘ Els estats membres de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) han acordat una resolució en la qual reclamen
“aplicar i finançar adequadament” els plans d’acció nacionals
contra la resistència als antibiòtics.

