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L’Arnau reobre llits davant de l’allau 
de pacients a Urgències
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El comerç reclama penes més altes 
davant de l’augment de robatoris
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Imatge virtual de les torres de pisos previstes al costat de la Llotja.

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El consell d’administra-
ció del Centre de Convencions i 
Negocis (CNC) va aprovar ahir, 
per majoria simple, desestimar 
la petició d’ERC, a la qual es va 
afegir la Crida-CUP, de retornar 
el projecte de les dos torres al 
costat de la Llotja als promotors, 
el BBVA. Aquests grups, al cos-
tat del PDeCAT, consideren que 
aquest projecte inclou “canvis 
substancials” respecte a l’inicial 
i per això van demanar retor-
nar-lo, com preveu el contracte 
de compravenda del solar, van 
indicar. Els representants del 
PSC i Mercolleida van votar a 
favor de mantenir el projecte, 
Cs i PP es van abstenir, mentre 
que PDeCAT, ERC i Crida van 
votar-hi en contra. D’aquesta 
manera, el projecte de les tor-
res tira endavant i passa a la 
Paeria per a la tramitació de la 
llicència d’obres. El conseller 
delegat Rafael Peris va indicar 
que va quedar desestimada tam-
bé, encara que sense votació, 
la proposta de demanar un in-
forme al Col·legi d’Arquitectes 
que reclamaven els tres grups 
per dirimir si hi ha o no can-
vis substancials. Peris va dir 
que van quedar a no fer-ho per 
l’elevat cost que suposaria i va 
qualificar de “millores” el canvi 
d’orientació d’una de les torres i 
l’equiparació de les seues altu-
res. “A algunes formacions no 
els agrada ni aquest projecte, ni 
l’anterior, ni qualsevol que es 
presentés”, va subratllar.

El PDeCAT va considerar que 
la votació “no té efecte”, al no 

Llum verda del Centre de Negocis  
al projecte de les torres de la Llotja
Desestima la petició d’ERC, Crida i PDeCAT de retornar-lo a la promotora al creure el 
PSC que no hi ha “canvis substancials” || Veta demanar un informe d’arquitectes

equipaments consell d’administració

haver aconseguit una majoria 
absoluta (Peris va replicar que 
sí que és legítima) i l’edil Rosa 
Maria Salmeron va apostar per 
tornar al projecte inicial. Carles 
Vega (ERC) va apuntar que “els 

mateixos arquitectes reconeixen 
canvis substancials”, opinió que 
va compartir el representant de 
la Crida-CUP, Ferran Dalmau. 
Vega va dir també que tem que 
“l’empresa no tingui cap inten-
ció de fer l’obra i només volia 
evitar retornar el solar, o que 
vulgui iniciar el tràmit per ven-
dre’l després a un tercer”.

Per la seua banda, José Luis 
Osorio (Cs) va argumentar la se-
ua abstenció dient que no volien 
que el projecte tornés “a la case-
lla de sortida”, i va dir que “som 

partidaris que tiri endavant amb 
totes les garanties”. “No som 
tècnics, hem de vetllar perquè 
el projecte es desenvolupi en les 
condicions, normativa i termini 
convenients”, va afegir. 

Dolors López (PP) va asse-
nyalar que “estem d’acord amb 
les torres, però no entenem la 
negativa a la demanda d’alguns 
consellers de demanar un in-
forme al Col·legi d’Arquitectes 
que donaria més tranquil·litat i 
seguretat jurídica. Per això ens 
hem abstingut”.

NOMÉS MILLORES

El conseller delegat Peris 

defensa que reorientar una 

torre i igualar les seues 

altures són “millores”

LES CLAUS

Entre 120 i 200 pisos
z El projecte presentat per la so-
cietat Gestió del Sòl, de BBVA i 
propietària del solar annex a la 
Llotja, preveu dos torres de 21 
plantes (les més altes de la ciu-
tat), amb entre 120 i 200 pisos. 
Estan previstes des de fa deu 
anys, quan la Paeria va vendre 
la f inca per 49,5 milions. Els 
arquitectes han actualitzat el 
projecte canviant d’orientació 
una de les torres i igualant les 
seues altures respecte a la idea 
original.

Sis mesos per a la llicència
z El consell d’administració del 
Centre de Negocis i Convenci-
ons va desestimar ahir la pro-
posta de tres grups de retornar 
el projecte als promotors per 
incloure “modificacions subs-
tancials”, cosa que a la pràctica 
suposa donar-li llum verda. La 
Paeria té ara sis mesos per ator-
gar llicència d’obres. Després 
d’obtenir-la, el promotor tindrà 
un any per iniciar les torres, que 
es faran en dos fases, i trenta-sis 
mesos per acabar-les. La firma 
ja ha liquidat a l’ajuntament els 
285.00 euros quant a la taxa 
d’obres.

LA DADA

20
milions

Inversió prevista per la societat 
Gescat, de BBVA, per edificar les 
dos torres.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

El Govern central promet rebaixar taxes 
dels màsters que no habiliten per exercir

uniVersitat curs 2017-2018

❘ LLEIDA ❘ El ministre d’Educació, 
Íñigo Méndez de Vigo, va co-
municar ahir que el projecte de 
Pressupostos Generals de l’Es-
tat per al 2017 preveu rebaixar 
el pròxim curs les matrícules 
universitàries per als màsters 
oficials no habilitants, és a dir, 
aquells que no habilitin per a 
l’exercici d’activitats professio-
nals reglades. Actualment, els 
alumnes d’aquests màsters pa-
guen entre el 40 i el 50% del seu 
cost, depenent de la comunitat 

autònoma, mentre que aquesta 
mesura ho rebaixarà i situarà el 
percentatge mínim en el 15%, 
encara que el màxim seguirà en 
el 50%. Serà cada comunitat au-
tònoma la que fixi el preu dins 
d’aquesta nova forquilla. Els de 
Catalunya són actualment els 
més cars de l’Estat.

D’altra banda, els rectors re-
butgen l’esborrany del decret 
de beques per al curs 2017-2018 
perquè el Govern central no 
atén la reclamació de rebaixar 

la nota mitjana per a l’accés a 
les generals des de 5,5 punts 
fins a 5.

Els representants universita-
ris estan demanant al Govern 
espanyol aquesta mesura des 
del 2012, quan es van endurir 
els requisits d’accés a les beques 
d’estudis. A partir d’aquell mo-
ment, tots els informes del Con-
sell d’Universitats sobre els es-
borranys de decrets de beques 
han estat desfavorables a man-
tenir els requisits. 

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Premien els balcons més ben decorats  ■  L’herboristeria Gesal-
cure, l’associació Sant Vicenç de Paül i dos balcons de particulars 
han guanyat el concurs del Centre Històric. 


