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La Diputació incrementa en un
milió el pla d'ajuts per a despeses
corrents per l'augment dels preus
LÀrea de Cooperació Municipal hi destinarà 6,5 milions d'euros
LES CLAUS DELS AJUTS

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
La Diputació destinarà uns 37 milions d'euros per ajudar els municipis en àmbits com les despeses
corrents, l'assistència i cooperació, les inversions i les despeses
de la campanya agrària. Ho farà a
través de quatre plans referents a
l'anualitat 2022, que s'aprovaran
avui al ple i que s'han treballat
des de l'Àrea de Planificació i Cooperació Municipal, pivotada per
Jordi Latorre, vicepresident primer de l'ens.
Així, el primer pla correspon al
Pla de Cooperació Municipal per
a fer front a les despeses corrents
dels ajuntaments i les EMD. En
aquests ajuts, la Diputació incrementa un milió d'euros la partida
destinada per "l'elevat impacte"
que reben els ajuntaments per
l'increment de preus, sobretot
de l'energia. En total, el pla es
dota de 6,5 milions d'euros, que
aniran destinats a les despeses
corrents de reparacions, manteniment i conservació i de subministrament de material. Se'n podran beneficiar els ajuntaments
i les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD). Concretament,
la Paeria de lleida rebrà 275.000
eurs, les EMD podran rebre 3.250
eu ros cadascuna i la resta de consistoris rebran un 60% de quota
fixa i un 40% en funció del nombre d'habitants.
El ple d'avui també sotmetrà
a votació el Pla de Cooperació

SECRETARIS I
INTERVENTORS
El Pla de Cooperació
Comarcal per l'anualitat
2022 preveu finançament
per a poder incorporar 18
secretaris interventors.
S'hi destinaran 40.000
eu ros dels 4,5 milions que
contempla el pla.
INVERSIONS
Pel que fa al pla per al
finançament d'inversions,
es contemplen 19 milions,

9 per a l'anualitat 2022 i 10
per al 2023.

CAMPANYA AGRÀRIA
Es destinaran 400.000
eures per a les despeses
derivades de la campanya
agrària. El vicepresident
Latorre defensa que és la
màxima quantitat i que
"s'ha mantingut malgrat
la reducció de quilos de
fruita". En aquest sentit,
la Paeria de Lleida rebrà
130.000 eu ros.

FOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de la façana de la Diputació de Lleida

Comarcal per al 2022. En aquest
cas, el pla és de 4,5 milions (amb
un increment de 300.000 euros)
i destaca el finançament que es
preveu perquè els consells puguin
incorporar 18 secretaris interventors davant la mancança que hi
ha. Concretament, es destinaran
40.000 euros per la contractació
per cada SAT.
D'altra banda, el tercer pla
que s'abordarà avui anirà destinat al finançament d'inversions.
En aquest cas serà un pla per a
les anualitats 2022 i 2023. Des
de l'Àrea, defensen que "és el pla
d'ajuts més important pel que fa
a recursos" i constarà de 19 mili-

ons d'euros, 9 per al 2022 i els 10
restants per al 2023. D'aquest pla
també se'n podran beneficiar els
ajuntaments i les EMD. En aquest
sentit, cal tenir en compte que 1
milió d'euros anirà destinat per
als municipis del Pirineu i l'Aran,
que es distribuiran en una quantitat fixa del 50%, un 25% de forma
inversament proporcional al nombre d'habitants i el 25% en funció
del nombre de nuclis. Al mateix
temps, 1 milió d'euros anirà per
als municipis de població igual o
menor als 1.000 habitants que
es distribuiran amb un 50% de
quantitat fixa i un 50% de forma
inversament proporcional al nom-

bre d'habitants. Els 17 milions restants es distribuiran de la següent
manera: 425.000 per lleida, 8.500
per cada EMD i entre la resta es
repartirà un 70% de quantitat fixa, un 20% en funció del nombre
d'habitants i un 10% en funció
dels nuclis de població.
Finalment, l'Àrea tira endavant
un pla per fer front a les despeses
de la campanya agrària dotat amb
400.000 eu ros i se'n podran beure
beneficiats els ajuntaments que
tinguin més de 700 hectàrees en
producció de cultiu de fruita de
pinyol i/o els que durant la campanya agrària del 2021 haguessin
subscrit més de 400 contractes,

Alcarràs inicia
les obres per
renovar l'edifici
Lo Casino

Ramon Jordana,
director territorial
d'Educació a
l'Alt Pirineu i Aran

L'Ajuntament d'Alcarràs ha co~
mençat les obres per renovar el
sistema de climatització i ventilació de l'edifici de Lo Casino. La
inversió és de 186.221 euros, IVA
inclòs, un projecte subvencionat
amb 146.647 euros procedents
del Pla de Finançament d'Inversions en salut de la Diputació.

El Departament d'Educació va
nomenar ahir Ramon Jordana
com a director dels Serveis Territorials de l'Alt Pirineu i Aran. Nascut a Astell, municipi de la Torre
de Cabdella al 1956, és titulat en
Geografia i Història. Ha estat director de l'Institut de la Pobla de
Segur del 2008 al 2020.

FOTO: Aj. Alcarràs/ Els tècnics realitzant la renovació del centre

així com municipis que disposin
d'albergs de temporers de titularitat pública.
Jordi latorre explica que l'objectiu és posar "el màxim de diners
disponibles als ajuntaments" per
fer front a les dificultats que tenen i es mostra "satisfet" perquè
aprovar-los ara comportarà poder-los executar durant l'any.
D'altra banda, en el ple d'avui
també s'aprovarà el pla econòmic
per al_s Consells Comarcals per a
la pròmoció de polítiques d' habitatge i el pla per als Consells
Comarcals per a la promoció de
polítiques d'igualtat, tal com va
avançar aquest diari.

FOTO: Govern/Ramon Jordana
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La bónca 's'alia' amb
Correus per tal de garantir
I/accés a diner en efectiu
Es farà amb el servei 'Correus Cash'
i a través de 6.000 carters rurals
Lleida
ACN
La banca s'alia amb Correus per
millorar l'accés al diner en efectiu a través dels carters rurals. Les
principals associacions del sector
financer -AEB, CECA i Unacc- han
subscrit un protocol de col·laboració amb l'empresa pública de
missatgeria per facilitar la inclusió financera a les zones menys
habitades. D'aquesta manera, es
posa a disposició del sector bancari el servei Correus Cash per fer
retirades i ingressos d'efectiu en
4.675 punts d'atenció i_a través
de 6.000 carters rurals al domicili
dels clients. Cada entitat bancària
podrà segellar acords bilaterals
amb Correus que, a través de les
oficines i els carters rurals, arriba
allOO% dels municipis.
L'objectiu de l'acord és que
"tots els ciutadans, amb independència del lloc de residència,
tinguin accés a l'efectiu amb el
menor desplaçament possible",
expliquen les associacions bancàries en un comunicat publicat
ahir dimecres.
L'acord es va signar ahir ~I matí
per part del president de Correus,
Juan Manuel Serrano; la presidenta d'AEB, Alejandra Kindelan;
el director general de CECA, José
María Méndez; i el president de
la UNACC, Manuel Ruiz. Kindelan
va explicar que "fa mesos" -que
exploren solucions per respondre
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L'onada de calor es tornarà
a intensificar demà a partir
de migdia i fins dimarts
Protecció Civil de la Generalitat
manté en alerta el pla PROCICAT per onada de calor. L'episodi, que es va iniciar el passat dimarts, 12 de juliol, ha tingut una
petita treva ahir i aquest dijous,
per torn¡;¡r a les temperatures
extremes a partir de divendres.
A partir de divendres al matí, a les comarques de Girona i
prelitoral de Barcelona les temperatures podran ser molt ele-

vades i amb probabilitat de superar-se la temperatura màxima
extrema; i ja a partir del migdia
incorporar-se a aquest avís de
calor les comarques de la Catalunya Central i de Ponent. El Servei Meteorològic (SMC) preveu
que la situació s'allargui fins la
setmana vinent, especialment
diumenge, dilluns i dimarts. El
dissabte es preveu que les temperatures baixin lleugerament

El Jussà aposta pel comerç
de proximitat i inicia la
campanya 'Fem Pallars'

FOTO: Correus/ Es vol treballar per una economia inclusiva
a les queixes per part dels usuaris pel progressiu tancament de
caixers arreu del territori. Al seu
tor-n, Méndez, va exposar que el
conveni que signat "complementa les vies d'accés a efectiu, aconseguint aquestes 600.000 persones que queden fora els punts
d'accés ja existents". Per la seva
banda, Serra no va assenyalar que
amb aquesta col·laboració "Correus posa a disposició del sector
bancari no només la seva àmplia
xarxa d'oficines i punts d'atenció,
sinó també els seus 6.000 carters
rurals per facilitar l'accés a diners
efectius a tota la geografia espanyola, garantint així el servei públic a tots els ciutadans i ciutadanes, i contribuint a la cohesió
territorial i al desenvolupament

La comunitat energètica del
Pallars Jussà es fixa arribar
a uns 400 socis inicials
Les poblacions d'Isona i la Pobla
de Segur van assistir a la presentació en societat d'Energia del
Pallars Jussà, la nova comunitat
energètica nascuda a la comarca.
L'objectiu del projecte, pionér a
Catalunya, és impulsar la participació ciutadana en les energies
renovables amb la participació
inicial d'uns 400 socis. El Pallars
Jussà és la primera comarca ca-

COMARQUES

Vol impulsar
la participació
ciutadana

•

talana en constituir una comunitat energètica més gran que un
sol municipi. La primera de les

econòmic de persones i empreses, especialment a l'àmbit rural".
D'aquesta manera, els clients
de totes les entitats bancàries
tindran la possibilitat d'accedir als
serveis de Correus Cash, que inclouen la retirada i l'ingrés d'efectiu a 4.675 punts d'atenció al ciutadà de la companyia logística,
entre ells més de 2.300 oficines i
2.282 serveis rurals més.
A més, a través dels 6.000 carters rurals, que disposen de dispositius electrònics (PDA'S), és
possible accedir a la porta de ca sa amb diners en efectiu. Aquest"
Protocol General d'Actuació a zones rurals reflecteix la "voluntat
de les associacions bancàries de
contribuir a accelerar els avenços
cap a una economia-inclusiva".

presentacions va tenir lloc ahir
dilluns al Cafè Modern d'Isona, i
la segona aquest mateix dimarts
al vespre al Molí de l'Oli de la Pobla de Segur. Totes dues sessions
han generat un gran interès entre el veïnat, i han servit per exposar el projecte a la ciutadania
de manera oberta. El responsable
d'explicar el projecte va ser Santi
Martínez, la principal cara visible
d'Energia del Pallars Jussà. Amb
seu a Tremp, Energia del Pallars
Jussà contempla instaHar, en una
fase inicial, un miler de plaques
solars en nou teulades d'equipaments Tremp, la Pobla i Isona i
Conca Dellà.

Aquest juliol i agost, els establiments comercials i de serveis del
Pallars Jussà volen captar l'atenció dels vianants locals i visitants
amb la campanya Fem Pallars
que convida a "espolsar-se la calor" i a promoure el consum de
proximitat. Les noves tendències de mercat i l'augment del
consum online a través de plata-

formes de venda d'arreu del planeta incideixen de forma molt
negativa en el "petit comerç",
especialment en els entorns rurals. A més, aquestes tendències
també tenen un impacte nefast
en el medi ambient que entre
altres coses, fa augmentar els nivells de C02 i en conseqüència,
les temperatures.

Les Borges instal·lajardineres
rAjuntament de les Borges Blanques instal·larà 11 jardineres a
l'avinguda Francesc Macià perquè la ciutat sigui més verda i es
disposi de més zones d'ombra./FOTO: Aj. Borges

Millores en un parc de la Seu
Amb l'objectiu que tothom pugui accedir als espais naturals de
la Seu, han finalitzat les obres per adaptar el camí del Parc dels
Enamorats per a persones amb mobilitat reduïda./Aj. la Seu

La
Incendis
d'habitatge
a Balaguer i
Torrefarrera
Els Bombers de la Generalitat
van intervenir en dos incen- ·
dis d'habitatge a Balaguer i
Torrefarrera. El foc ocasionat
a Balaguer va tenir lloc en un
pis situat al número 9 del carrer Gregorio Marañon i es va
originar a la zona de la cuina,
mentre que a Torrefarrera el
va provocar una màquina de
soldadura.
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Rescaten una parella
que es va topar amb
vaques a l'Alt Urgell

Detenen el
segon autor
del robatori a

Els Bombers de la Generalitat
van rescatar dimarts a la nit una
parella, la qual va alertar que
es va trobar amb un grup de
vàques al municipi de les Valls
d'Aguilar (Alt Urgell). Els fets van
tenir lloc a les 22.02 hores i fonts
dels Bombers van explicar que
els alertants van trucar a emergències "espantats". A les 23.15,
els Bombers van localitzar la parella que va poder tornar al poble sana i estàlvia.

!~juntament
d~lcoletge

Restablert el servei de tren entre Balaguer i
la Pobla, interromput per l'incendi d'Àger
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va restablir ahir el
servei de trens entre Balaguer i la Pobla de Segur (Ueida) després
que quedés interromput per l'incendi d'Àger. Després de dur a terme
un vol de reconeixement, FGC va arribar a la conclusió que la infraestructura estava en condicions òptimes per al pas dels trens.

Extingeixen
focs agrícoles
a Llimiana
i a Tremp

V

Els Bombers de la Generalitat
van apagar ahir sengles focs
de vegetació agrícola als municipis de Limiana i Tremp. En
el primer servei, el cos d'emergències va rebre l'avís del foc a
les 17.55 i es va veure afectada una hectàrea, mentre que
en el segon, l'afectació va ser
menor.

Un accident de trànsit a la carretera C-13, al punt quilomètric
28, al terme de Vallfogona de
Balaguer, va acabar amb un motorista ferit. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 7.39
hores i fins al lloc dels fets es van
activar efectius dels Bombers
i facultatius del SEM, que van
traslladar la víctima a l'hospital.

Un motorista
resulta ferit en
un accident a
li~ ~o

Cremen 20 hectàrees
de vegetació a Bonansa
Un mcendi de vegetació va afectar unes 20 hectrees de pinar a
Bonansa, a la Ribagora aragonesa. El foc es va declarar cap a
les 13.00 hores i fins al lloc dels
fets es van activar mitjans aeris,

quadrilles terrestres i Bombers
del Govern d'Aragó i de la Generalitat de Catalunya. Fins a la zona
del foc es van apropar diferents
veïns i pagesos per a col·laborar
amb cubes d'aigua.

FOTO: @bomberscat I Dos bombers tirant aigua per apagar el foc

Uit incendi calcina el

cobert d'una nau d,alfals
a Vallmanya, a Alcarràs
Un incendi va calcinar ahir el cobert d'una nau d'alfals a Vallmanya, al terme municipal ~'Alcarràs.
Els serveis d'emergència vat:~ rebre l'avís del foc a les 20.50 hores i fins al l loc dels fets es van
activar un total de nou dotacions
de Bombers de la Generalitat. Segons van informar des del cos,
l'incendi va afectar totalment el

A.

Ajuntament

~ deBellpuig
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC (PEU)
EN SÒL NO URBANITZABLE
La Junta de Govern local en sessió
de data 4 de juliol de 2022, va aprovar
inicialment el Pla especial urbanístic
(PEU) en sòl no urbanitzable, d'un centre de difusió i conreu d'agricultura orgànica i captadora de C02, al polígon
12, parcel.la 227, promogut per Cebes
Morano, SL, acordant-se la suspensió
- de llicències en aquest àmbit.
Als efectes previstos a l'article 23 del
Decret 305/2006, Reglament de la Llei
d'urbanisme, s'exposa al públic aquest
expedient pel termini d'un mes. per tal
que s'hi puguin presentar al·legacions.
L'expedient es podrà consultar pels
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament, carrer Homenatge a la Vellesa,
6, de Bellpuig, de dilluns a divendres,
de les 9 a les 14 hores i a la seu electrònica municipal:https://www.bellpuig.
caUajuntamenUgovern-obert-i-transparencia.
Finalitzada l'exposició pública, l'expedient serà sotmès a l'aprovació provisional del Ple de l'Ajuntament, i es
trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva.

FOTO: Nria castells I Un helicòpter sobrevolant la zona afectada

Bellpuig, 11 de juliol de 2022
L'alcalde, pd
Document signat electrònicament

cobert del magatzem. Tot i l'espectacularitat del foc, les mateixes fonts van afegir que no hi
va haver persones ferides ni desallotjades. Per una altra banda,
els Bombers van informar que
l'incendi d'Àger es mant é estabilitzat. Els treballs continuaran durant el dia d'avui i se centraran a
combatre els punts calents.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la nit una segona persona, un home de 27 anys, implicada en el robatori que
va patir diumenge l'Ajuntament
d'Alcoletge. Aquesta persona
es trobava en cerca i captura.
Segons van informar fonts de
la policia catalana, l'arrest es va
produir a les 21.30 hores. Prèviament, els Mossos van detenir una altre individu, un home
de 24 anys, que també va participar en el robato rL
Arran aquest fet, i davant
l'onada de robatoris que ha patit el municipi, els veïns d'Alcoletge i l'Ajuntament es van mobilitzar dilluns com a forma de
protesta. En aquest sentit, unes
300 persones es van concentrar davant les portes del consistori per enunciar els episodis
de violència i robatoris que han
patit diversos veïns i entitats
del municipi durant els darrers
mesos. Segons va explicar a LA
MAÑANA l'alcalde d'Alcoletge,
Josep Maria Gras, els dos delinqüents formen part d'un grup
de persones que va :~rrib ar al
municipi fa poc més d'un any i
que resideixen en bloc de pisos
ocupat. Els veïns, per la seva
banda, es mostren preocupats i
afirmen sentir-se insegurs.

Ajuntament
de Torres de Segre
ANUNCI
Aprovació inicial de la modificació puntual número 12 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal
Es fa públ[c per al general coneixement que el Ple en sessió extraordinària de data
24 de maig de 2022, adoptà entre altres l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual 12 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal i ordenació detallada del sector resultant SUD2- 14 (abril 2022), promoguda a instància de FONT BADIA SL, i continguda en el
document tècnic redactat per l'arquitecte Marc Ribes Mesalles (Arku3 Urban, SLP)
signat en data de 03-05-2022.
SEGON.- Obrir el termini d'audiència als interessats, d'acord amb la normativa
vigent.
TERCER.- Sotmetre l'expedient i el projecte a informació pública, pel termini d'un
mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant publicació de
l'anunci al Tauler d'edictes municipal, al Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o suprarnunicipal i a la pàgina web
municipal oficial, per tal que, qualsevol que ho desitgi, pugui examinar els documents
i presentar, durant el termini esmentat, totes les al· legacions i observacions que
consideri oportunes (articles 8.5 i 85.4 del TRLUC i 19 i 23.5 del RLUC).
QUART.- Simultàniament al' tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe
als orgaRismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
CINQUÈ.- Suspendre la tramitació del planejament derivat i l'atorgament de
llicències i autoritzacions en l'àmbit de la modificació puntual que s'aprova.
SISÈ.- Que, de no presentar-se cap al·legació durant el termini de la informació
pública i de ser tots els informes favorables, l'acord adoptat ara inicialment
esdevingui acord provisional i es disposi la seva tramitació davant la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva.
La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les oficines de
l'Ajuntament de Torres de Segre, Plaça l'Església, 1 de dilluns a divendres, de 8.30
a 13.30 hores i al web https://www.torressegre.catl.
L'Alcalde, Joan Carles Miró Puigvecino

