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Una grua instal·lant l’antena ahir al matí.

C.I.

❘ LLEIDA ❘ Els veïns del barri d’Uni-
versitat s’han tornat a posar en
peu de guerra contra la instal·la-
ció d’una nova antena de tele-
fonia al número 14 del carrer
Canonge Brugulat, a pocs me-
tres de la macroantena de la
rambla d’Aragó, que va suscitar
nombroses protestes el 2006.
Llavors els veïns al·legaven irre-
gularitats com que no respecta-
va l’àrea de protecció al ser a
prop d’escoles (Santa Anna i
Pràctiques I) i centres sanitaris
(Perpetu Socors).

El president de l’associació
veïnal, Robert Setó, va explicar
que fa uns sis mesos hi va haver
una temptativa d’instal·lar una
antena deTelefónica en aques-
ta zona, “però vam presentar
queixes i finalment no va pros-
perar”. Va afegir que ahir al ma-
tí es van trobar amb la sorpresa
que ja estava instal·lada. “Di-
vendres a la nit vam rebre un
avís que tallarien el carrer, així
que vaig trucar a la Guàrdia Ur-
bana per preguntar el motiu i

em van respondre que es faria
un trasllat”, va dir Setó.

El president de l’associació va
assegurar que estan totalment
en contra d’aquesta nova ante-
na i que prendran accions en
aquest sentit, malgrat que no va
precisar si organitzaran mobilit-
zacions o presentaran deman-
des judicials, ja que s’han de re-
unir amb tots els afectats per
prendre una decisió. “És indig-
nant que s’estigui creant la tra-
dició de posar aquest tipus d’an-
tenes al barri, especialment quan
tenim a escassos metres una cen-
tral de telecomunicacions enor-
me”, diu. Altres veïns de la zo-
na es van mostrar indignats per
la“sorpresa” i van lamentar que
alguns dels que anys enrere ha-
vien format part de la platafor-
ma antiantena ara acceptessin
la instal·lació d’una altra al seu
propi edifici.“Cal entendre que
no és una cosa que afecta única-
ment els residents de l’habitat-
ge on es fa la instal·lació, sinó
també i sobretot els veïns del
costat.”

Indignació per la instal·lació d’una
antena de telefonia aUniversitat
Els veïns denuncien que ésmassa a prop d’una altra d’ubicada a la rambla d’Aragó

BARRISPROTESTES

L’Associació Alba
continuarà fent la
bugada de l’Arnau

SALUT

❘LLEIDA ❘ L’AssociacióAlba, que
treballa en la integració labo-
ral de discapacitats, ha tornat
a guanyar el concurs del ser-
vei de bugaderia a l’hospital
Arnau deVilanova. Ja fa set
anys que presta aquest servei
al centre i ara l’hi renovaran
per un període de dos més,
oferint a més servei de cosi-
dor.Amb aquesta tasca dóna
feina a set persones.

Els instal·ladors
analitzen els canvis
en la normativa

GREMIS

❘LLEIDA ❘ L’agrupació d’Instal·la-
dors de les Comarques de Po-
nent (AGRISEC) va celebrar
una jornada sobre els canvis
al reglament d’instal·lacions
tèrmiques en edificis (RITE)
i de seguretat per a instal·la-
cions frigorífiques, a banda
d’analitzar aspectes de la
combustió. L’esdeveniment
va tenir lloc a la seu de la Co-
ell i va reunir més d’una vin-
tena de professionals.

❘ LLEIDA ❘Tots els sindicats de la Pa-
eria s’han pronunciat en contra
de la proposta de l’equip de go-
vern per refer les nòmines, per
complir una sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) de l’any 2012.
El tribunal va donar tres mesos
a la Paeria per complir la sen-
tència, que anul·lava diversos
complements salarials, i aquest

termini venç la setmana que ve.
Fonts de la Junta de Personal i
del Comitè d’Empresa van con-
firmar que la proposta de l’ajun-
tament els sembla “una baixa-
da salarial encoberta” per a gai-
rebé cent setanta treballadors
municipals. Rebaixa el salari i
el compensa amb un comple-
ment personal transitori, però
no computa per a les pagues ex-

tra ni per a la jubilació.A més
els sindicats censuren que tam-
poc no compleix amb la sentèn-
cia, per la qual cosa no és cap
solució.Tenen previst donar a
conèixer demà a tots els treba-
lladors de la casa la seua postu-
ra conjunta en un comunicat.
Reclamen una reunió de la co-
missió negociadora per refer les
nòmines junts.

Els sindicats de la Paeria, en
contra de les noves nòmines

LABORALSENTÈNCIA JUDICIAL LESCLAUS

Sentència judicial
❚ El Tribunal Superior va donar la
raó a treballadorsmunicipals que
havien denunciat que la Paeria
pagava complements il·legals i va
obligar a anul·lar-los. Fa tres me-
sos, li va donar un ultimàtumper-
què refés les nòmines al veure in-
dicis que incomplia la sentència.

Desacord

❚ Els sindicats creuen que la pro-
posta de la Paeria per refer les
nòmines en compliment de la
sentència els perjudica i suposa
una “rebaixa encoberta de sou”
per a gairebé 170 treballadors.

La tinent d’alcalde responsa-
ble de l’àrea de personal, Sara
Mestres, va assenyalar que la
Paeria presentarà la seua pro-
posta davant del TSJC, que ha
de ser qui autoritzi un canvi
“que no perjudica ningú”.“Els
ho hem explicat als sindicats en
tres ocasions, ho ha d’aprovar
el tribunal i l’informe dels sin-
dicats no és vinculant. No po-
dem augmentar la massa sala-
rial per normativa, acatem la
sentència i busquem una solu-
ció”, va afirmar. “Apliquem la
llei, no pot guanyar igual un em-
pleat del grupA que un del B
o el C i busquem que ningú no
hi surti perdent”, va concloure.


