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COMARQUES

ENSENYAMENT ESQUÍ

ADMINISTRACIÓ SOUS PÚBLICS
ESCOLA ALBERT VIVES

Els secretaris,
pendents de
l’‘extra’ pel 27-S
REDACCIÓ

Alumnes de l’escola Albert Vives de la Seu, ahir a Aransa durant la Setmana Blanca.

Gairebé 400 alumnes inicien
l’assignatura d’esquí a Lleida
El programa Esport Blanc Escolar preveu la participació de 851
estudiants del Pirineu || Classes d’esquí nòrdic i alpí
C. SANS

❘ LA SEU ❘ Un total de 393 alumnes
de diferents escoles del Pirineu
de Lleida comencen aquesta
setmana el programa Esport
Blanc Escolar que impulsa la
Generalitat i que aquest curs
arriba a la tercera edició.
Ahir dimarts van començar
els primers alumnes, 32 nens
i nenes de la ZER Val d’Aran,
que es van estrenar amb la primera sessió de fons a l’estació
de Beret. D’altra banda, els 45
alumnes de l’escola Valldeflors
de Tremp continuen avui amb
les classes d’esquí de fons a l’estació de Tavascan.
De la mateixa manera ho
faran també els nens i nenes
de tercer de Primària del CEIP
Garona (60), de Vielha, que faran la primera sessió de fons,
i els de quart de Primària del
mateix centre (60), que co-

mençaran demà dijous. Pel que
fa als 77 alumnes del CEIP Pau
Claris, de la Seu d’Urgell, s’estrenen demà dijou amb esquí
alpí a l’estació de Masella, igual
que l’escola La Valira (5), també de la Seu.
Per la seua part, els 67 alumnes de l’escola Els Raiers de la
Pobla de Segur començaran entre demà i divendres a participar en el programa, i divendres
faran el mateix els 47 alumnes
de l’Escola Ribagorçana, del
Pont de Suert.
Aquest any, no obstant, es
preveu la participació de 851
alumnes de tot el Pirineu. En
aquest sentit, el programa
forma part de l’assignatura
d’Educació Física i no suposa
cap cost extra, malgrat que les
famílies paguen 25 euros pel
lloguer dels esquís per a totes
les sessions.

Totes les pistes de
nòrdic, tret de
Tuixent, obertes
■ Les estacions d’esquí
nòrdic de Guils, Sant Joan de l’Erm i Virós Vallferrera han pogut obrir
les instal·lacions aquesta
setmana gràcies a les últimes nevades. Tuixent,
en canvi, continua sense
tenir prou neu.
L e s pre c ipit ac ion s
van tornar a repetir-se
ahir i fins i tot van arribar a les valls (Vielha,
la Seu), cosa que va provocar alguns problemes
de circulació. Per sobre
dels 2.000 metres es van
acumular entre 5 i 20
centímetres.

TRIBUNALS ‘OPERACIÓ FRONTINO’

La neteja de Flix, entre els contractes
sota sospita de l’empresa Acuamed
❘ TARRAGONA ❘ La Guàrdia Civil
va escorcollar dilluns la seu de
l’empresa estatal Acuamed a
Flix en el marc de les investigacions sobre una presumpta
trama d’adjudicació fraudulenta d’obres de conduccions i
tractaments d’aigües a les conques mediterrànies.
Els agents de l’Institut Armat es van centrar en la recerca de documentació sobre les
obres de descontaminació de
l’embassament (la més impor-
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tant que s’ha portat a terme a
Espanya), en les quals s’hauria detectat frau a l’hora d’adjudicar-les i abonar-les a les
adjudicatàries.
La descontaminació del
pantà de Flix es va adjudicar
a FCC el 2008 i ascendia a 165
milions d’euros (el 70% els ha
aportat la UE), malgrat que
diversos mitjans apuntaven
que el cost final s’eleva a més
de 190. Algunes fonts, a més,
apuntaven que un dels escor-

colls s’hauria produït a la seu
d’FCC a la zona i que alguns
dels detinguts dilluns serien
alts càrrecs de l’empresa vinculats amb aquestes obres.
D’altra banda, Acuamed va
cessar ahir per unanimitat el
seu director general, Arcadio
Mateo, i la directora d’Enginyeria, Gabriela Mañueco, tots
dos detinguts dilluns. El primer
cobrava gairebé 130.000 euros anuals, 50.000 més que el
president del Govern central.

❘ LLEIDA ❘ La meitat dels secretaris municipals no han cobrat encara la remuneració
extraordinària que la Generalitat els ha d’abonar per la
feina de més que els comporta la tramitació vinculada a
les eleccions, en aquest cas
les catalanes del 27 de setembre, i que equival a un mínim
de 800 euros per persona, segons la consellleria de Governació. En aquest sentit,
la paga per la sobrecàrrega
de treball que unes eleccions
pot comportar als secretaris
locals depenia de l’administració catalana en el cas de
les autonòmiques del 27 de
setembre.
Tanmateix, a data d’ahir
bona part d’aquests funcionaris tenien pendent la remuneració. Consultada per
aquest diari, la conselleria
va xifrar en almenys 800
euros la remuneració que
cobren aquests funcionaris
i va assegurar que es trac-

ta d’un retard provocat per
una fallada informàtica i que
afecta únicament la meitat
dels secretaris municipals.
Les mateixes fonts van afegir
que avui es preveu tramitar
el pagament de la resta de
les compensacions. L’import
pendent, van afegir, és d’uns
380.000 euros.

REMUNERACIÓ

Al marge de les meses
electorals, aquests
funcionaris cobren uns
800 euros per elecció
A Catalunya hi ha un miler
de secretaris en 949 municipis. Al marge dels membres
de les meses electorals (que
perceben uns 60 euros) els
secretaris municipals cobren
un mínim de 800. S’ha de remarcar, a més, que alguns secretaris gestionen diversos
ajuntaments.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La ‘Porta de Tàrrega’ recupera l’esplendor
❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de Tàrrega va finalitzar ahir la restauració de l’escultura Porta de Tàrrega”, obra de l’artista
canari José Abad, del 1986 i ubicada a la rotonda d’Andorra. La peça va ser retirada fa uns mesos per procedir a la
restauració, encarregada al Centre de Formació la Solana,
de titularitat municipal. Els treballs els han dut a terme els
alumnes dels cursos de fusteria, que han reparat els danys
que l’obra acumulava a causa del pas del temps.

Lleida promociona la seua oferta turística a Fitur
❘ MADRID ❘ La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat
de Turisme, participa des d’avui en la 36 edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) 2016 de Madrid, en
què promocionarà l’oferta turística de Ponent: neu, esports
d’aventura, naturalesa, productes culturals i gastronòmics
(més informació a la pàgina 8).

La Diputació va gestionar 63.878 tràmits per internet
❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida va gestionar l’any passat
63.878 tràmits a través de l’Oficina Virtual de l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs, segons va informar ahir la corporació. La descàrrega digital de rebuts
és el tràmit més utilitzat pels ciutadans.

