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LLEIDnA I COMAD jQUES
I

Salut comptabilitza quatre nous
morts per Covid a la província.
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SUCCESSOS EMERGÈNCIES

Espectacular incendi en un bloc
de pisos del barri dels Magraners
Els serveis d'emergència van evacuar preventivament una trentena de veïns
M.CABELLO

I LLEIDA I Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al
migdia en un espectacular incendi que va afectar l'exterior
d'un bloc de pisos al barri dels
Magraners de Lleida. El foc es
va declarar, per causes desconegudes i que s'investiguen, a
les 13.54 hores en el número
catorze del carrer de l'Albi i
va calcmar totalment l'aïllant
de la façana d'aquest edifici
de cmc plantes. Les flames es
van desenvolupar ràpidament
per la paret pluvial, provocant
una densa columna de fum negre que podia veure's a diversos quilòmetres de distància.
També va cremar un descampat
annex.
Els Bombers van activar set
dotac10ns que, en menys d'una
hora, van donar l'incendi per
estabilitzat. També van acudir
al lloc ambulàncies del Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM),
així com diverses patrulles dels
Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, que van ajudar a
desallotjar preventivament una
trentena de veïns dels pisos més
propers a les flames.
Després d'estabilitzar el foc,
els Bombers van comprovar que
diversos habitatges havien quedat afectats pel fum encara que,
segons la Guàrdia Urbana, eren
habitables. Malgrat l'aparatositat de l'incident, que va generar
una gran expectació, no es van
registrar ferits.
A les 15.46 hores, dos després
que es declarés l'incendi, els
Bombers de la Generalitat van
donar el servei per finalitzat.
Avui està previst que l'arqui-

Burrel i Carrizosa, ahir.

Carrizosa ratifica
Maria Burrel i
desautoritza
Angeles Ribes

les flames van calcinar l'aïllant de Ja façana exterior i van generar una gran columna de fum.

tecte municipal dugui a terme
una revisió del bloc per valorar
els danys.
D'altra banda, un incendi de
vegetació agrícola va calcinar
ahir 500 metres quadrats de matolls a Aspa. També es van registrar diversos focs de contenidors
a Torrefarrera, al carrer Portell,
i a Vilamitjana, a Tremp.
Imatges de

l'incendi
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Efectius dels Bombers després d'estabilitzar l'incendi.

Vegeu el video al
mòbil amb el codi.

-a

I LLEIDA IEl president de Ciutadans a Catalunya, Carlos
Carrizosa, va ratificar ahir
Maria Burrel com "la portaveu del nostre partit a
l'ajuntament de Lleida" i va
assegurar que el cessament
d'Angeles Ribes en aquest
càrrec no és una purga, "sinó
que donem resposta a les demandes dels nostres afiliats a
Lleida, que demanaven una
renovació". Val a recordar
que la setmana passada Ribes i el tercer edil de Cs, José
María Córdoba, van expulsar
Burrel del grup municipal al
mateix temps que la direcció
de Cs feia el mateix amb ells.
Malgrat les declaracions de
Carrizosa, Ribes va assegurar la setmana passada que
seguirà al capdavant del grup
municipal "ja que és independent de la direcció nacional del partit". Carrizosa
va assegurar que Ribes "està
donant un exemple del que
no és·una renovació, i això
que ella es considera renovadora", i va afegir que "només lluita per la seua cadira"
i que "totes les decisions que
ha pres no tenen validesa ja
que està suspesa" del partit.
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El Tribunal de Comptes revisarà l'ajuda a l'aeroport
Admet a tràmit la denúncia de Larrosa i rebutja arxivar-la com demanava l'ajuntament

Retiren rajoles
d'una façana
a Bellpuig

ILLEIDA IEl Tribunal de Comptes
ha admès a tràmit la denúncia
del líder del grup del PSC, Fèlix Larrosa, contra l'ajuda de
435.000 euros a l'aeroport d'Alguaue aprovada per la Paeria,
després que hagi desestimat la
petició d'arxivament per part
de l'ajuntament. Així consta
en una interlocutòria amb data el 6 de setembre, que acorda
nomenar un delegat instructor,
"sense que això suposi en absolut prejutjar ara l'existència
o inexistència de responsabi-

I BELLPUIGI Els Bombers de la
Generalitat van procedir ahir
a la matinada al sanejament
de la façana d'un edifici situat a la plaça Ramon Folch
de Bellpuig, davant del perill que part de les rajoles
poguessin caure a la via pública. L'avís d'emergència
es va registrar pocs minuts
després de la mitjanit i fins
al lloc es va traslladar una
dotació que va retirar dos rajoles i va acordonar la zona
afectada.

litats comptables", precisa. La
denúncia indica que el26 de novembre es va firmar un conveni
entre ajuntament i Aeroports de
Catalunya la vigència del qual
es limitava a aquest exercici i
no va ser aprovat pel ple. Afegeix que el3 d'octubre del2013
se'n va firmar un altre fins al
31 de desembre del2014 (llavors a la Paeria governava el
PSC). Aeroports de Catalunya
va sol·licitar el pagament de les
subvencions pendents l'agost
del2019, quan la Paeria estava

governada pel tripartit d'ERC,
Junts i Comú. El consistori ho
va rebutjar arran d'un informe
de l'interventor. Poc després el
ple va aprovar una addenda al
conveni i Larrosa denuncia que
435.000 EU ROS

Ha abonat la Paeria a
Aeroports, una dècada
després que firmessin
un primer conveni

pretenia "donar justificació, de
forma retroactiva, a l'obligació
de pagament per part de l'ajuntament" i que manca un informe
dels serveis jurídics.
Finalment, la Paeria va aprovar una subvenció de 435.000
€ que va abonar l'abril passat.
Larrosa veu injustificat aquest
pagament perquè el conveni
original no va passar pel ple i
no es van presentar documents
justificatius durant deu anys i
creu que els aportats després
són insuficients.

