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TRIBUNALS FSTAFES 

A judici una xarxa arrestada a Lleida 
el2008 acusada de clonar 1Vises' 
La Fiscalia sol·licita nou anys de presó per a cadascun dels cinc acusats li Amb les 
targetes falses van fer compres en nombroses localitats lleidatanes 

A.GUERRERO 
I LLEIDA I La Fiscalia sol·licita 
condemnes de nou anys de 
presó per a cinc homes acusats 
de formar part d'una xarxa de 
falsificadors de targetes de crè
dit que van ser detinguts pels 
Mossos d'Esquadra el novem
bre de l'any 2008. Està previst 
que el judici se celebri dimarts 
i dimecres de la setmana que 
ve a l'Audiència de Lleida, 
gairebé 13 anys després dels 
arrestos. El Ministeri Públic 
sol·licita que a cadascun dels 
acusats se'ls imposi una pena 
de sis anys per un delicte de 
falsificació de targetes de crè
dit i tres anys per un delicte 
continuat d'estafa. Els acusats 
tenen entre 34 i 42 anys i van 
nàixer a Romania. 

Estan acusats de clonar tar
getes i fer compres en establi
ments de Fraga, Mollerussa, 
Tàrrega, Cervera, Alcarràs, 
Tremp, Lleida i les Borges 
Blanques. En l'escrit d'acusa
ció, la Fiscalia afirma que els 
investigats van fer compres o 
ho van intentar en més d'una 
vintena de joieries, botigues 
d'electrodomèstics i tecnolo
gia, entre altres comerços, el 
valor de les quals ascendeix a 
uns 45.000 euros malgrat que 
només van poder fer compres 
per valor de 15.000. 

El Ministeri Públic els acu
sa de "manipular nombroses 

TRANSIT EMERGÈNCIES 

Greu a 
l'encastar-se 
contra un 
camió a I'A-2 
La col·lisió va ser a la 
cua de les obres 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El conductor d 'un ve
hicle va resultar ferit greu ahir 
a la tarda a l'encastar-se con
tra un camió a l'autovia A-2 al 
seu pas per Lleida i en direc
ció Barcelona. L'accident es va 
produir a les 18.27 hores en el 
quilòmetre 461 a les cues que es 
formen a causa de les obres de 
reparació del ferm. Per causes 
desconegudes i que s'investi
guen, un totterreny va xocar 
per encalç contra un camió. El 
vehicle va quedar parcialment 
sota del tràiler. Al lloc de l'acci
dent van acudir tres dotacions 
dels Bombers de la Generali
tat, quatre patrulles dels Mossos 
d'Esquadra i dos ambulàncies 

LES CLAUS 

Part del material decomissat en l'operació. 

targetes de crèdit vinculades 
a entitats bancàries, Visa o 
Mastercard, alterant les dades 
de la banda magnètica, intro
duint numeracions associades 
a clients de bancs estrangers, 
dades que, al seu torn, obte
nien fraudulentament mitjan
çant dispositius de còpia ubi
cats en bancs o establiments 
(skimming)". A l'exterior de les 
targetes manipulades hi havia 

els noms dels acusats, segons 
Fiscalia. Aquesta manipula
ció es va dur a terme en pisos 
del carrer Nord de Lleida, el 
carrer Major de Bell-lloc i el 
carrer Domènec Cardenal de 
Mollerussa, "on disposaven 
dels programes informàtics ne
cessaris i el material per fer les 
manipulacions", segons l'escrit 
d'acusació. Amb les targetes, 
els acusats van fer les compres. 

Estat en el qual va quedar el vehicle després de l'accident. 

del Sistema d'Emergències Mè
diques (SEM). 

El conductor ferit, després 
de ser rescatat, va ser evacuat 
a l'hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida amb pronòstic greu, 

segons va informar el Servei 
Català de Trànsit. 

Ahir es va viure una nova 
jornada de retencions a l'A-2 al 
seu pas pel Segrià. D'aquesta 
forma, hi va haver cues de fins 

Més d'una dècada 
I Els acusats van ser detinguts 
pels Mossos d'Esquadra en un 
macrooperatiu el novembre del 
2008. ts a dir, que el judici se ce
lebrarà gairebé 13 anys després. 

Falsificació i estafa 
I Són acusats dels del ictes de 
falsificació de targetes (sis anys) 
i continuat d'estafa (tres anys). 

'Skimming' 
I ts el robatori d'informació, que 
consisteix a extreure les dades 
de la targeta de crèdit al punt de 
venda i utilitzar aquestes dades 
per fabricar targetes. Compra
ven les dades per internet. En el 
seu moment van ser la primera 
banda de skimming que va ac
tuar només a les comarques de 
Lleida. 

Els acusats van ser detinguts 
juntament amb cinc persones 
més elS de novembre del2008 
en un macrooperatiu polici
al amb quatre escorcolls. Es 
tracta de la primera banda de 
skimming que actuava només 
a Lleida. Van actuar entre els 
mesos d'agost, setembre i oc
tubre de l'any 2008. A Tremp, 
per exemple, van comprar tres 
televisors per 1.800 euros. 

a set quilòmetres i mig en di
recció Saragossa i de cinc qui
lòmetres en direcció Lleida. 
Dilluns i dimecres també hi va 
haver accidents en aquest tram 
de l'autovia. 

SEGRE 
Divendres, 28 de maig del 2021 

SUCCESSOS 

Detingut 
per agredir 
la seua parella 
al Barri Antic 
Ahir, en un pis de la 
plaça Josep Solans 

I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
va arrestar ahir a la mati
nada un veí de Lleida de 44 
anys acusat de pegar a la se
ua parella. Els fets van tenir 
lloc a les 1.20 hores, quan 
una patrulla que estava efec
tuant rondes preventives pel 
Barri Antic va escoltar so
rolls i crits que sortien d'un 
domicili de la plaça Josep 
Solans. A continuació, tam
bé van llançar menjar des 
d'una de les finestres. Els 
policies van acudir al domi
cili, on van fer les compro
vacions adequades i es van 
entrevistar amb els inqui
lins. Els agents van arribar 
a la conclusió que hi havia 
hagut una discussió de la 
parella de residents durant 
la qual l'home havia empès 
violentament i amb força 
la dona, així com colpejat i 
trencat diversos objectes i 
mobiliari. Davant d'aquesta 
situació, els agents van pro
cedir a la detenció de M.B., 
de 44 anys. 

MOSSOS 

Arrestat per robar 
en un bar del 
carrer Ballester 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esqua
dra van detenir la matinada 
d'ahir un veí de Lleida de 51 
anys i nacionalitat espanyo
la, acusat de robar en un bar 
del carrer Ballester, al Barri 
Antic. 

Els fets van tenir lloc a les 
2.30 hores, quan un home va 
accedir al bar després de for
çar la reixa i trencar el vidre 
de la porta. Va ser localitzat 
al carrer Tallada. 

URBANA 

Va a comissaria i 
acaba detingut 
a l'estar fugit 
I LLEIDA I Acudir a comissaria 
i acabar detingut. Això és 
el que li va succeir dimecres 
a un veí de Lleida de tren
ta-vuit anys que va anar a 
la comissaria de la Guàrdia 
Urbana per realitzar unes 
gestions per un assumpte 
de trànsit. Els agents van 
introduir les dades de l'ho
me i van comprovar que te
nia vigent una ordre judicial 
de cerca i ingrés a la presó 
emesa per un jutjat penal de 
Barcelona. 
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e AD ¡QUES Guissona adjudica la gestió de l'aigua Solsona avala l'inici a l'octubre de la 
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PLE PROVINCIAL 

Una moció per limitar les renovables divideix 
els vots de Junts i PDeCAT a la Diputació 
La proposta d'En Comú Podem es va aprovar amb el suport d'ERC, PSC, UA i dos diputats del partit 
que lidera Carles Puigdemont li La resta del grup postconvergent es va abstenir, igual que Ciutadans 

R. RAMlREZ 
I LLEIDA I Una moció que exigeix 
posar límit a l'allau de projectes 
d'energies renovables a Lleida 
va dividir ahir per primera vega
da el vot de Junts i del PD e CAT 
a la Diputació. Els dos partits 
integren el grup de JxCat, soci 
al govern que encapçala ERC. 
El ple provincial va aprovar el 
text d'En Comú Podem (ECP) 
amb 17 vots a favor d'aquesta 
formació, UA, PSC, ERC i els 
diputats provincials Rosa Maria 
Perelló i Eloi Bergós, tots dos 
de Junts. En canvi, es van abs
tenir els sis del PDeCAT: Jordi 
Latorre, Rosa Pujol, Antoni Na
vinès, Francesc Sabanés, Joan 
Gilart i Ramon Cònsola. Tam
bé ho va fer la portaveu de Cs, 
María Burrel. Paco Cerdà, del 
grup de JxCat, no va participar 
en la votació. Es va excusar per 
poder anar al metge. 

La moció rebutja centrals 
solars i eòliques "a costa de 
destrossar el medi ambient, 
el paisatge i el sòl agrari". La 
portaveu d'ECP, Elena Ferre, 
va valorar que la proliferació 
de projectes a mans de. grans 
empreses energètiques i fons 
d'inversió és fruit de la "des
regulació" i va demanar donar 
"protagonisme" al territori per 
decidir i beneficiar-se de la tran
sició energètica. Durant el de
bat, Cònsola va anunciar que 
JxCat s'abstindria. El PDeCAT 
creu possible evitar impactes 

·negatius de les renovables sense 
aplicar mesures que en frenin la 
implantació. Poc després, Pere
lló va demanar Ja paraula per 

RESIDUS BALANÇ 

25 milions a obres i ajuts 
I El ple provincial va aprovar, 
amb l'abstenció de Cs, la incor
poració de 25 milions d'euros al 
pressupost procedents de roma
nents de tresoreria i un crèdit, a 
fi d'augmentar la dotació de par
tides per a obres i per a diferents 
línies de subvencions (vegeu SE
GRE d'ahir). 

Millorar el servei postal 
I Tots els partits van acordar una 
moció conjunta que exigeix a 
Correus que augmenti la dotació 
de personal, les seues oficines i 
les rutes de repartiment per mi
llorar la qualitat del servei postal 
en zones rurals, i van apuntar que 
en els últims anys la plantilla s'ha 
reduït en més de 200 empleats. 

App sobre turisme 
I Una moció de Cs que insta acre
ar una a pp per donar a conèixer 
l'oferta turística i cultural de llei
da va rebre el suport de la resta 
de grups polítics. 

puntualitzar que els membres 
de Junts hi votarien a favor. 

Aquesta divisió va provocar 
sorpresa entre els assistents al 
ple. El president, Joan Talarn, va 
afirmar que "és la primera vega
da que això passa" i va apuntar 
la possibilitat de regular torns 
d'intervenció si membres d'un 
mateix grup voten en diferents 
sentit. Ferre, per la seua part, es 
va declarar "atònita". Després 

El Segrià va reciclar. un 60% 
el 2020 pel porta a porta 
I LLEIDA I La recollida selectiva 
d'escombraries durant el 2020 
al Segrià va arribar al 60%, 
un percentatge per sobre de 
la mitjana catalana, del43%, 
i del 55% que exigeix la UE 
per al 2025. No obstant, als 22 
municipis que duen a terme el 
porta a porta des de finals del 
2018 assoleix el77,42%, mentre 
que en els 15 que la fan mitjan
çant contenidors en illes és del 
43%, unes dècimes per sota de 
la mitjana a Catalunya. Així es 

desprèn de l'informe presentat 
ahir al consell d'alcaldes. Se
gons el president del consell, 
David Masot, caldrà adoptar 
mesures en aquest sector per 
aconseguir els índexs exigits, 
encara que va remarcar que cap 
població amb contenidors no 
preveu passar-se a la recollida 
domiciliària. D'altra banda, es 
va explicar el dispositiu per a 
la campanya agrària: S perso
nes faran tasques d'informació 
i acompanyament a temporers. 

LES CLAUS 

Talarn, Latorre i Rufach, durant el ple celebrat ahir. 

Experimentació amb oliveres 
I El ple va aprovar el conveni amb 
l'lrta per crear una plantació d'oli
veres a Maials dedicada a investi
gar com obtenir més producció i 
eficiència amb el reg. 

de la sessió, Junts va publicar 
un comunicat que assenyala que 
el seu vot "posa de manifest la 
diferència de plantejaments" 
respecte al PDeCAT i "mar
ca un inici en la diferenciació 
dels grups, també en la política 
territorial". Tanmateix, els dos 
partits van assegurar que no te
nen intenció de trencar l'actual 
grup de JxCat a la Diputació. 
El vicepresident primer, Jordi 

Conveni amb Aremi 
I Els ajuts a l'entitat assistenci
al Aremi se substitueixen per un 
conveni que li atorga 30.000 eu
ros anuals des del 2020 (quan no 
va rebre fons) fins al2023. 

Latorre (PDeCAT), va apuntar 
que la seua formació i Junts van 
acordar mantenir els grups a les 
administracions locals i altres 
institucions qqe es van consti
tuir abans que es presentessin 
per separat a les eleccions au
tonòmiques. Nortlés el partit de 
Carles Puigdemont va aconse
guir representació parlamentà
ria i forma part del nou Govern 
amb ERC. 

MEDI AMBIENT REGULACIÓ 

Acord unànime 
en contra de la 
11Criminalització" 
dels agricultors 
• El ple va aprovar per 
unanimitat una moció del 
PSC i UA en contra de la 
"criminalització" del sec
tor agrícola lleidatà amb 
l'inici de la campanya de 
la fruita i l'arribada de 
temporers. El text subrat
lla la diferència entre tre
balladors en explotacions 
fructícoles i persones a la 
recerca d'ocupació, algu
nes sense sostre, i recorda 
que les que estan en situa
ció irregular no poden ser 
contractades. Així mateix, 
demana inspeccions com a 
mitjà per castigar infracci
ons. El suport unànime a 
aquesta moció nQ va estar 
exempt de matisos. Així, 
ECP va insistir a reclamar 
regularitzacions a perso
nes sense papers que tre
ballin a la campanya de la 
fruita. ERC va qüestionar 
l'exigència d'inspeccions 
al considerar que ''cri
minalitzen" els pagesos. 
D'altra banda, el ple va 
aprovar un conveni que 
aportarà 300.000 euros 
a la Paeria de Lleida per 
a despeses derivades de 
la prevenció de Ja Covid 
durant la campanya de la 
fruita. 

Aran limitarà aquest estiu l'accés 
a set espais naturals per protegir-los 
1 VIELHA I El Conselh Generau 
d'Aran regularà aquest estiu 
del 7 de juliol al 7 de setem
bre l'accés als paratges natu
rals que reben més afluència 
de visitants. Es limitarà el pas 
a Varradòs, Valarties, Bassa 
d'Arres, Bassa d'O les, Bausen, 
Artiga de Lin i Aiguamòg. En 
aquests dos últims enclava
ments es farà una prova pilot 
de reserva prèvia per aparcar 
a través d'una app mòbil que 
mostrarà en temps real l'estat 

d'ocupació dels pàrquings i hi 
haurà vigilants que hi regula
ran el pas segons l'ocupació. 
Per al. Conselh és imprescin
dible regular accessos per 
garantir la seguretat i preser
var aquests paratges. Aques
ta mesura permetrà millorar 
l'experiència dels v isitants i 
donar a conèixer altres zones. 
El Conselli ja va controlar l'es
tiu passat els aforaments en 
alguns espais amb més turistes 
en una dècada. Altres encla-

vaments també han adoptat 
mesures per evitar massifica
cions. Ho fan al Parc Natural 
de l'Alt Pirineu, l'EMD d'Àreu 
i l'ajuntament d'Alins; al Parc 
Nacional d'Aigüestortes l'accés 
motoritzat és limitat als taxis; 
Mont-rebei tramita una nor
mativa i és necessari reserva 
prèvia per al pàrquing de la 
Masieta; la Baronia de Rialb 
cobrarà per anar al forat del 
Buli i Camarasa, per aparcar 
a la zona lúdica del riu. 

I 

I I 
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MUNICIPIS PLENS 

Les Borges donarà permisos 
menstruals a les empleades 
Vuit hores al mes, tot i que les treballadores les hauran de 
recuperar li Acord unanime del ple a proposta de l'oposicio 

REDACCIÓ 
I LES BORGES BLANQUES I El ple de 
les Borges Blanques va acor
dar ahir a la nit per unanimitat 
atorgar permisos a les treba
lladores de l'ajuntament per 
dolor menstrual, una mesura 
pionera a Lleida i que prepa
ren altres municipis catalans 
com els de Girona i Ripoll. Es 
tracta d'una moció presenta
da per Borges per la Repúbli
ca (BxR), a l'oposició, que va 
rebre el suport del govern de 
JxCat. Pretén evitar la discri
minació que suposa treballar 
amb un dolor "invalidant" i 

MUNICIPIS FAUNA 

planteja un permís voluntari 
de 8 hores al mes, les quals les 
empleades hauran de compen
sar en els sis mesos següents. 
Ho faran així al considerar que 
és l'única manera permesa per 
l'actual normativa. Els acords 
de la moció inclouen reclamar 
a la Generalitat canvis que per
metin permisos retribuïts sense 
compensacions. 

Tàrrega, Mollerussa i Balaguer 
D'altra banda, l'ajuntament 

de Tàrrega destinarà 350.000 
euros a ajuts al teixit comerci
al i empresarial del municipi 

per pal·liar danys de la Covid. 
L'edil de Promoció Econòmica, 
Núria Robert, va detallar en 
el ple que seran 300.000 eu
ros d'ajuts directes i uns altres 
50.000 per a campanyes de 
promoció econòmica. També 
el ple de Mollerussa va apro
var per unanimitat les bases 
per atorgar 100.000 euros en 
subvencions a empreses afec
tades per la Covid-19. Per la 
seua part, el ple de Balaguer 
va aprovar canviar l'ordenança 
de mercats perquè els comerços 
puguin obrir si un dia festiu és 
dissabte, dia de mercat. 

Veïns de Martinet busquen l'oca 
extraviada a Montornès del Vallès 
C.SANS 
I MARTINET DE CERDANYA I L'ajunta
ment de Martinet de Cerdanya 
va rebre ahir una trucada per 
a l'esperança. Els veïns seguei
xen des de dissabte el rastre de 
l'oca Gertrudis, propietat de 
la família de Paquita Jordana, 
i que des de feia quatre anys 
s'havia convertit en la mascota 
de tot el poble, on és popular. 
Dissabte, segons la seua pro-

Ajuntament de 
La Baronia de Rialb 

pietària, va ser robada per uns 
desconeguts, que se la van em
portar dins del maleter d'un 
vehicle, segons va relatar. En 
aquest sentit, el consistori de 
Montornès del Vallès va trucar 
al de Martinet per fer-li saber 
que un veí d'aquesta localitat 
ha albirat aquesta setmana una 
oca que circulava pels carrers 
del polígon industrial. 

Així doncs, li van fer foto-

ANUNCIO D'APROVACIÓ INICIAL 

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels espais naturals del municipi de 
La Baronia de Rialb i de l'ordenança reguladora de la taxa pel servei d'aparca
ment públic al camí de la vall del riu Rialb 
Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora dels espais naturals del municipi 
de La Baronia de Rialb i l'Ordenança reguladora de la taxa pel servei d'aparca
ment públic al camf de la vall del riu Rialb, per Acord del Ple de data 27 de maig 
de 2021, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació 
pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Genera
litat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i 
formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. 
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, 
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
www.baroniarialb.cat 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial 
de les dites Ordenances en el termini d'informació pública, s'entendran aprovades 
definitivament 
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els 
articles 178 del Text Refós de la Uei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

L'alcalde, 
Antonio Reig Tomé 
La Baronia de Rialb, a 28 de maig de 2021. 

grafies i les van enviar per cor
reu electrònic, via ajuntament, 
a la propietària de Gertrudis. 
Davant del dubte, Paquita Jor
dana ha decidit desplaçar-se 
avui fins a Montornès del Va
llès per comprovar si l'oca tro
bada al polígon és la mascota 
Gertrudis. 

L'animal va ser traslladat, 
mentrestant, a una protectora 
del municipi del Vallès. 

En d1rectea 
lleidatv.cat i segre.com 
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L'ESTONETA 
Restaurant: 
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REGADIUS ASSEMBLEA 
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Pinyana encarrega 
el projecte per 
modernitzar 2.000 ha 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I El president dels re
gants de Pinyana, Ramon Pi
qué, va explicar ahir després 
de l'assemblea que la comu
nitat encarregarà pròxima
ment la redacció del prÓjecte 
constructiu de la modernitza
ció d'unes 2.000 hectàrees de 
cultius de la zona regable a 
Corbins, Benavent, Torre-se
rona i una petita superfície 
de Lleida ciutat. Vilanova de 
Segrià i la Portella entraven 
inicialment en aquest primer 
sector de modernització però 
han preferit passar a un al
tre per qüestions vinculades 
a les cotes de reg. Després 
d'afrontar aquest sector de 
reg es farà el de Lleida i Al
carràs, que sumen al voltant 
de 3.000 hectàrees més de 
la zona regable de Pinyana, 
amb una petita part d'Alpí
cat, segons va explicar Piqué. 
Ara inicien la fase d'estudi 
d'aquest sector (5). Més en
davant s'afrontaran els pro
jectes dels sectors 1 i 2, de 

Castellonroi a Rosselló, que 
tenen una complexitat més 
gran perquè requeriran la 
instal-lació de canonades de 
llarga longitud. Aquest sec
tor té tres alternatives per 
accedir a la modernització 
del reg, una de les quals és 
la perforació de la mateixa 
presa de Santa Anna. Pa-

PRIMER SECTOR 

Corbins, Benavent i 
Torre-serena, primer 
sector en el qual 
s'impulsa el projecte 

raHelament, els regants de 
l'Horta de Lleida promouen 
també la modernització del 
reg a la Caparrella i Malgo
vern, Butsènit i Rufea. 

Val a recordar que Ramon 
Piqué va ser reelegit el mes 
d'abril passat president dels 
regants per un mandat de dos 
anys. 

Catalunya i França, a la captura de l'os 6oiat 
I LLEIDA I La Generalitat i el Govern francès col· laboraran per 
capturar l'os Goiat i posar-li un nou collar GPS, després de 
perdre el que portava. L'Executiu gal ha publicat imatges 
dels tres cadells d'os albirats la setmana passada. 

Conflicte laboral a la residència de la Pobla 
. 

I LA POBLA I El sindicat CGT de Lleida, que representa la plantilla 
de la residència municipal de la Pobla de Segur, ha sol·licitat 
reunir-se amb el delegat de Treball a Lleida, Vidal Vidal, per 
aturar el conflicte laboral que mantenen amb el consistori 
per l'horari i el conveni laboral. 

Bagergue, a la guia dels pobles més bonics 
I LLEIDA I La població 4e Baguergue ha estat incorporada a 
la nova guia dels pobles més bonics d'Espanya, que mostra 
l'oferta cultural i paisatgística de 104localitats. 

Nou centre de rehabilitació a Vielha 
I VIELHA I Activa Mutua ha obert a Vielha un centre de reha
bilitació que reforça l'únic servei de rehabilitació públic 
d'Aran, que redueix temps i la seua conseqüent translació 
als expedients de baixa per incapacitat temporal. 

cfarre
Resaltado
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