
Obren diligències contra Endesa 
per secar el riu Flamisell al Jussà
La companyia es desmarca i diu que 
les seves centrals mai s’han aturat
La Torre de Capdella
MARTA LLUVICH (ACN)
La Fiscalia de Medi Ambient de 
Madrid ha obert diligències con-
tra la companyia Endesa per pre-
sumpte delicte ecològic al riu 
Flamisell, al Pallars Jussà, segons 
ha pogut saber l’ACN. Aquesta 
investigació per part de la Fisca-
lia arriba dies després que la CUP 
de la Vall Fosca denunciés (8 de 
gener), que durant unes hores les 
elèctriques havien assecat pràcti-
cament el riu en plena fresada de 
la truita. La formació ho va fer a 
través de les xarxes socials i pos-
teriorment als Agents Rurals. La 
Fiscalia ha fet saber directament 
a la CUP que obre les diligències 
per presumpte delicte ecològic 
per incompliment de condicions 
de les concessions. La central de 
Capdella té un cabal ecològic fixat 

FOTO: CUP/ El Flamicell el dia 8 de gener d’enguany. Pràcticament sec

per concessió (de l’any 1911) de 
1.000 litres per segon que aques-
ta central no deixa anar al riu com 
especifica la concessió, afirma la 
CUP. La CUP de la Vall Fosca cele-
bra que la fiscalia hagi obert d’ofi-
ci diligències per esclarir la situa-

ció per tal que ‘’es determinin les 
responsabilitats penals que se’n 
puguin derivar i es rescabalin els 
danys fets durant tots aquests 
anys amb una sanció exemplar’’. 
La formació espera que ‘’es resti-
tueixi d’una vegada per totes’’ un 

cabal mínim de 1.000 litres per 
segon al riu Flamisell. La CUP ha 
explicat que quan hi ha alguna 
avaria o parada no programada 
en alguna de les centrals del riu 
Flamisell ‘’el cabal queda inte-
rromput i pràcticament s’asseca 
el riu’’, amb els grans danys que 
això provoca a la fauna i a la salut 
del riu. Segons la formació anti-
capitalista ‘’l’origen del proble-
ma però se situa a la central de 
Capdella que no deixa anar al riu 
el cabal acordat com especifica 
la concessió’’. Per la seva part, la 
companyia Endesa es defensa de 
les acusacions per part de la CUP 
Vall Fosca d’haver assecat el riu 
Flamisell el dia 8 de gener, coin-
cidint amb l’època de fresa de les 
truites. L’elèctrica argumenta que 
durant tot el mes ha mantingut 
totes les hidroelèctriques que té 
a la vall funcionant per evitar que 
les canonades es congelessin. En-
desa va dir ahir que no és l’única 
empresa que opera a la vall i des-
coneix si altres agents van actuar 
al riu.
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La Granja d’Escarp 
i Soses celebren      
la seva Festa   
Major
La Granja d’Escarp i Soses cele-
bren aquest cap de setmana les 
seves respectives festes majors. 
La Granja d’Escarp proposa tres 
dies d’activitats en aquest festa 
major d’hivern, mentre que So-
ses ha programat espectacles, 
música, esports i tradicions en 
honor a Sant Sebastià. Aqueste 
dues poblacions del Baix Segre 
preveuen rebre nombrosos vi-
sitants aquests dies.

Donen a conèixer 
els vins del Jussà als 
restaurants de la 
comarca
El seminari ‘Dilluns de vi’ és 
una iniciativa del programa ‘Al 
teu gust, aliments del Pallars’, 
que té com a objectiu acostar 
els restauradors i comerços 
especialitzats als cellers del 
Pallars. La voluntat és que els 
restaurants de la comarca in-
cloguin, en un lloc destacat, a 
la seva carta els vins de la zona.

Cervera posposa el 
procés per canviar 
de nom el carrer 
General Güell
La presentació de propostes 
per a una nova denominació 
del carrer General Güell de Cer-
vera, que havia de començar 
dimarts 15 de gener, es pospo-
sa fins al divendres 25 de gener.
Podran presentar propostes 
totes les persones empadrona-
des a Cervera majors de 16 an-
ys i les associacions inscrites al 
Registre d’Entitats de la Paeria, 
segons informà el consistori.

Tàrrega presenta 
els nous cursos per 
fomentar l’ús de les 
noves tecnologies
L’Ajuntament de Tàrrega ha 
presentat mitjançant el servei 
municipal gòTIC les seves no-
ves activitats dedicades a po-
tenciar l’ús de les noves tec-
nologies (TIC) com a eina de 
socialització i de coneixement. 
Són propostes obertes al con-
junt de la ciutadania i es basen 
en l’acompanyament de les 
persones.

E D I C T E
 

Assumpte: Aprovació inicial Projecte urbanització PE 5 de Baqueira 

La Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2019  per UNANIMITAT dels assistents 
acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l’adaptació del Projecte d’urbanització PE 5 de Baqueira i en 
conseqüència, sotmetre l’expedient a informació pública.

Segon.- Publicar aquest acord, i tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient 
presentat, a informació pública pel termini d’un mes, al BOP, el diari La Manyana, la pàgina 
web www.nautaran.org i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Naut Aran.

Tercer.- Sol·licitar informes als organismes següents:
- Servei territorial de carreteres de Lleida de la Generalitat de Catalunya.
- Servei de Bombers de Lleida de la Generalitat de Catalunya.
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Tercer.- S’haurà d’aportar la justificació de l’accés a la vialitat proposada des de la Pleta 
de Jús, confrontant amb l’actuació, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del document 
d’urbanització.

Quart.-  Notificar-ho al representant legal de DESARROLLOS LA PLETA, SLU.

Salardu, Naut Aran, a 10 de gener de 2019
L’ALCALDE 
CESAR  RUIZ-CANELA NIETO 

Ajuntament 
de Naut Aran
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Assumpte: llicència d’obres PER LA SUBSTITUCIÓ DEL TELECADIRA DE 
PINÇA FIXA TS TESO DERA MINA PER UN TELECADIRA DESACOBLABLE 
TSD DE LA ZONA D´ARGULLS, demanat per  BAQUEIRA BERET S.A. en el 
terme municipal de Naut Aran

La Junta de Govern Local  de data 10 de gener de 2019 per UNANIMITAT dels 
assistents acorda:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic de SUBSTITUCIÓ PER L’OBTENCIÓ 
DEL PERMÍS D’OBRES DEL TELECADIRA DESACOBLABLE “TSD. TESO DERA 
MINA”, presentat pel representant legal de  BAQUEIRA BERET S.A.

Segon.- Publicar aquest acord i tota la documentació tècnica i administrativa de 
l’expedient presentat, a informació pública pel termini d’un mes, al BOP, el diari La 
Mañana, la pàgina web www.nautaran.org i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
Naut Aran.

Tercer.-  Notificar-ho al representant legal de BAQUEIRA BERET S.A.  

Salardu, Naut Aran, 10 de gener de 2019
L’ALCALDE 
CESAR  RUIZ-CANELA  NIETO

Ajuntament 
de Naut Aran

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente, DON GERARD VEA BALONA, mayor de edad, 
con DNI núm. 43.717.853-M, Administrador único de la mercantil “VEA S.A.” 
con CIF núm. A25014531, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida en la 
Hoja L-3065, tomo 165, folio 184, convoca los Sres. Socios, a la celebración 
de la JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar en el domicilio social en la 
Plaza de las Escuelas s/n de la localidad de Sarroca de Lleida, provincia de 
Lleida, para el día 4 de marzo de 2.019 a las 16.00 h con el fin de deliberar 
y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 
DE LA SOCIEDAD LIMITADA DEL EJERCICIO SOCIAL 2.017. LA 
PROPUESTA DE  APROBACIÓN DEL RESULTADO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
DIVIDENDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL 2.017.

- APROBACIÓN DEL ACTA. 

- AUTORIZACIÓN al Administración único para que eleve a público los 
acuerdos que se alcancen, compareciendo para ello ante Notario, y 
otorgando la Escritura o escrituras públicas correspondientes, y en general 
para que lleve a cabo cuantos actos y trámites vengan exigidos por la 
legislación vigente para la plena efectividad de los acuerdos.

En Lleida a 8 de enero de 2019

FDO.- GERARD VEA BALONA
Administrador Único de la sociedad

Nota: Conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
a partir de la convocatoria, los socios, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas 
a la aprobación de la Junta General, así como la propuesta de aprobación del 
resultado y distribución de dividendo. 

Telèfon: 973 001 140
www.lamanyana.cat
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