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Els Bombers de la Generalitat de 
la demarcació de Lleida va iniciar 
ahir, fins el dia 10 de gener, una 
vaga d’hores extres. En aquest 
sentit, segons va informar el de-
legat provincial de CCOO, Joan 
Biescas, aquesta actuació s’en-
globa dins les mobilitzacions que 
porten a terme els membres del 
cos “per la consecució d’un Acord 
de Millora de les condicions de 
treball” i l’objectiu d’aquesta me-
sura és “donar visibilitat al gran 
problema estructural que tenim 
al cos de Bombers, on la manca 
de personal és el problema més 
greu que tenim”.

En aquest sentit, Biescas va 
assenyalar que a la regió d’emer-
gències de Lleida els parcs de 
Mollerussa, Cervera, Tremp i Sort 

tenen un 25% menys de personal 
per complir els mínims de guàr-
dia. A més, el parc de Lleida està 
un per sota-mínims i falten co-
brir les posicions d’ajudants als 
dos comandaments superiors de 
la guàrdia a Lleida, “la qual co-
sa podria reduir en dos més els 
mínims de la regió”. Així, el mí-
nim que hi hauria d’haver a la 
demarcació hauria de ser de 45 
bombers, “però en realitat n’hi 
ha 38, un 16% menys”. Pel que 
fa a les dades, a Lleida hi hauria 
d’haver 9 efectius, però hi ha 8; 
a Mollerussa 4, encara que hi ha 
3, se la mateixa manera que a 
Sort, Tremp i Cervera.  De fet, a 
Balaguer hi ha cinc efectius més 
un que pertany a Lleida. Els únics 
parcs que compten amb el perso-
nal establert són els de Tàrrega, la 
Seu d’Urgell i Pont de Suert.

Cal esmentar que el passat dia 
7 de desembre es va fer una vo-
tació per les mesures que s’havi-
en de prendre. Un 67% dels vots, 
davant del 29% en contra, es va 

mostrar a favor de la vaga, de-
nunciar les mancances en instal-
lacions i material, no realitzar ho-
res extres i fer una manifestació 
el dia 20 de desembre.

Els Bombers denuncien la 
manca de personal a Lleida
Inicien una vaga d’hores extres, que durarà fins el 
10 de gener, per alertar del problema estructural
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Decreten el secret 
de les actuacions pel 
cas de l’home mort 
a Artesa de Segre
El jutge d’instrucció del cas de 
la mort d’un home a Artesa de 
Segre que va ser trobat nuu, 
amb un drap a la boca i sota un 
matalàs el dimarts passat en el 
seu domicili, situat al número 9 
del carrer Amadeu, ha decre-
tat el secret de les actuacions. 
La unitat d’investigació dels 
Mossos es va fer càrrec de l’as-
sumpte per aclarir les circums-
tàncies i l’autoria.

Un camió carregat 
de ferralla bolca 
a l’entrada de la 
localitat de Biosca
Un camió carregat amb ferralla 
de cotxes va bolcar ahir de ma-
tinada a Biosca. En aquest sen-
tit, els serveis d’emergències 
van ser alertats de la incidèn-
cia, que va tenir lloc a l’entrada 
de la localitat, a les 5.44 hores i 
fins al lloc es van desplaçar els 
Bombers, els Mossos i el SEM. 
El conductor del vehicle va re-
sultar ferit a la cama.
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La Policia Local de les Borges van 
comissar 286 articles de roba que 
un grup de persones estava ve-
nent a l’espai públic de la localitat 
sense la corresponent llicència 
municipal. Entre els productes in-
tervinguts hi ha draps de neteja, 
mitges, mitjons, malles i roba ínti-
ma. Els agents van denunciar du-
es dones i dos homes, i van inter-

venir les peces fins que finalitzi 
l’expedient sancionador. El capo-
ral del cos policial, Alfons López, 
va explicar que durant l’any la Ur-
bana de les Borges efectua una 
desena de comisos d’aquest tipus 
i, generalment, tenen lloc durant 
els mesos de fred, coincidint amb 
l’acabament de les feines de tre-
ball temporal pròpies de l’estiu.

Intervenen a les Borges 
286 articles de roba que es 
venien al carrer sense permís
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L’Audiència acull 
demà un judici 
contra un 
acusat d’estafa
L’Audiència de Lleida acollirà 
el demà, a 9.30 hores, el judi-
ci contra un home acusat de 
quedar-se amb 90.000 euros 
que l’empresa per la que treba-
llava li va entregar per la com-
pra d’un pis en una subhasta, a 
Vielha. Fiscalia sol·licita que se 
l’imposi dos anys de presó per 
un delicte d’estafa o alternati-
vament d’apropiació indeguda.
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