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El Jussa treballa per disposar 
d'un marc propi que permeti 
regular els pares fotovoltaics 
S' esta analitzant la normativa, els tramits i els terminis 

Tremp 
REDACCJÓ 

El Consell d'Aicaldes del Pallars 
Jussa vol impulsar un marc propi 
que permeti als ajuntaments de 
la comarca regular la implantació 
deis pares fotovoltaics. Segons es 
va explicar ahir, aquests treballs 
estan encarregats per I'Associa
ció Geoparc en coordinació amb 
els serveis tecnics del Consell Co
marcal que també han analitzat 
la normativa urbanística, els tra
mits, terminis i documentacions a 
elaborar. Tot plegat es concretara 
en un estudi que es preveu tenir 
acabat durant el mes de julio!. 

Així, la proposta, que els ajun
taments que la comparteixin hau
ran d'incloure en el seu Planeja
ment General, tindra en compte 
la normativa vigent i incloura as
pectes com els tipus de sois, les 
pendents, la incidencia solar, la 

El subdelegat 
del govern es 
reuneix amb els 
sindicats agraris 
El subdelegat del govern a lfeida, 
José Crespín, es va reunir ahir e 
les respectives seu amb els sindi
cats Unió de Pagesos (UP) i JARC 
a Lleida com a entitats guanya
dores de les darreres Eleccions 
Agraries a Catalunya. Crespínn 
han posat l'emfasi en el paper fo
namental del sector agroalimen
tari en l'economia de lleida. 
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seva visibilitat des deis nuclis de 
població i elements singulars, ge
orutes o punts d'interes turístic, 

. entre altres. 
D'altra banda, I'Associació de 

Micropobles i la Xarxa de la So
binaria energética han convocat 
una manifestació a la Pla~a Sant 
Jaume de Barcelona per diumen
ge 2 de maig. 
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Cristina Rodríguez, reelegida 
com a secretaria general 
de CCOO a la demarcació 
Cristina Rodríguez va ser reele
gida secretaria general de CCOO · 
de les Terres de lleida en el 9e 
congrés que l'organització va ce
lebrar ahir. Durant el congrés, 
es va presentar !'informe de 
gestió deis últims quatre anys 
i esm van escollir les persones 
que dirigiran el sindicat a lleida 
els proxims anys. Hi van partici
par 107 delegats escollits en les 

assemblees i conferencies pre
vies. Aquests delegats van de
batre i fixar !'estrategia de l'ac
tuació sindical futura. El congrés 
va comptar amb la participació 
del secretari general de CCOO 
de Catalunya, Javier Pacheco. 
CCOO de lleida compta amb 
7.163 afiliats i 1.276 delegats 
sindicals amb presencia als cen
tres de treball de la demarcació. 

El nombre de pensionistes a la de~arcació 
de Lleida se situa en un total de 99.663 
El nombre de pensions a la demarcació de lleida a arribat al total de 
99.663 (-0,09%) al més d'abril, segons les dades publicad es pel Minis
teri d'lnclusió, Seguretat Social i Migracions . D'aquest total, el 62% 
corresponen a pensions de jubilació. La mitja de les pensions se situa 
en els 913,85 euros mensuals (+2,78%). 

El grup parlamentari del PSC proposa 
Osear Ordeig com a portaveu adjunt 
El Grup Parlamentari del PSC ha proposat Osear Ordeig com a por
taveu adjunt. Amb aquest nomenament, el també Primer Secretari 
del PSC de les Comarques de lleida, Pirineu i Aran formara part de 
la direcció del grup parlamentari. "El nomenament respon als bons 
resultats que va m aconseguir en les darreres autonomiques", afirma. 
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