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MUNICIPIS ORDENANCES 

Ajuntaments comencen a cobrar un preu 
públic per la carrega de vehicles electrics 
Per utilitzar les instal·lacions que durant els primers mesas o anys han estat gratu1tes 1 Preus· a partir 
de 0,25 euro .1 u\\u , u ·u., .~es m s 1a gor 

H.C. 
1 LLEIDA 1 Almenys sis ajunta
ments de Lleida han comem;at 
a cobrar la carrega de vehicles 
electrics o híbrids a les installa
cions que van col·locar les ma
teixes corporacions i que du
rant els pnmers mesos o anys 
de funcionament han estat gra
tuites. Quatre han aprovat una 
ordenancra que regula aquesta 
durega electrica i estableix un 
preu públic per quilowatt/hora. 
Són el Pont de Suert, les Borges 
Blanques, Solsona i lvars d'Ur
gell, mentre que Torrefarrera 
preveu fer-ho de cara a l'any 
que ve i el consistori de Ponts 
ha encarregat la gestió d'aquest 
eqUipament a una empresa pri
vada. Malgrat tot, la majoria 
d'ajuntaments arnb carregadors 
públics de vehicles electrics o 
híbrids no contempla encara el 
cobrament del servei o l'electri
citat a l'usuari. 

El desplegament 
de carregadors 
es dispara 
• La companyia Endesa, 
una de les principals im
pulsores a Lleida de la 
xarxa de carregadors elec
trics privats, té coHocades 
a les carreteres de Lleida 
35 instaHacions per a la 
recarrega de vehicles elec
trics o híbrids endollables 
i preveu desplegar-ne 28 
més aquest mateix any, 
ambla qual cosa superara 
a finals del2022la seixan
tena a les principals vies 
de comunicació, segons la 
companyia. 

El cas més notable és el de 
Lleida ciutat. Fonts del sector 
consultades van explicar que 
actualment disposa de tres 
instal ·lacions d'aquest tipus 
(n'hi ha més, pero són propi
etat d'empreses) i que encara 
són gratu'ites. L'ajuntament va 
confirmar que no esta previst 
per ara aplicar un preu públic, 
tot i que no es descarta a llarg 
termini si hi ha prou quórum. 

El carregador públic de les Borges Blanques. 

De deu minuts a 
quinze hores per 
a la recfurega 

L'alcaldessa de les Borges, 
Núria Palau, va explicar que 
en el seu cas l'ordenancra con
templa el cobrament de 0,30 
euros per quilowattlhora pero 
de moment només s'aplica als 
usuaris que no estan empadro-

SALUT 

PREUS 
El sector estima que 
el consum d'un vehicle 
electric és de 2,7 euros 
per cada 100 quilometres 

nats al municipi. Aixo és així 
des que es va aprovar la nor
mativa, al setembre, i a finals 
d'any es revisara si s'amplia el 
cobrament també a velos de la 
localitat. 

Els hospitals del Pirineu ja 
expedeixen baixes a usuaris 
1 TREMP 1 Els quatre hospitals de la 
regió sanitaria de l'Alt Pirineo 
i Aran ja gestionen les incapa
citats temporals (IT) per ingrés 
hospitalari. Els pacients que in
gressen de forma programada o 
urgent a l'hospital comarcal del 
Pallars, l'Espitau Val d'Aran, la 
Funda ció Sant Hospital i }'hos
pital de la Cerdanya reben la 
baixa automaticament al mateix 
centre i els farniliars s'estalvien 
desplacrar-se al CAP per fer el 
tramit. Entre els quatre centres 

han gestionat una cinquantena 
de baixes i uns quaranta co
municats de confirmació des 
del juliol, quan va comencrar a 
desplegar-se la mesura. Actu
alment, el14 per cent de les in
capacitats temporals generades 
a la regió sanitaria del Pirineo 
són per ingrés hospitalari, amb 
la qual cosa es preveu estalviar 
entre 1.550 i 2.800 visites anu
als als CAP. Aquesta gestió au
tomatitzada busca agilitzar els 
processos. 

A Solsona el preu públic és 
de 0,25 euros quilowatt/hora, 
segons fonts municipals, mentre 
que a Torrefarrera, on el regla
mentes va aprovar dies enrere, 
el preu osciHara entre els 0,309 
i els 0,371 euros el kWh, partint 
de la normativa tipus que ha 
fixat l'Associació de Municipis 
de Catalunya (ACM), que actua 
com a central de compres en 
materia d'energia per a molts 
ajuntaments de Catalunya. 
L'alcalde, Jordi Latorre, va as
senyalar que "omplir el diposit" 

ENERGIA RENOVABLES 

d'un vehicle electric pot supo
sar uns 4 euros. Segons fonts 
d'Endesa, que té almenys 35 
carregadors a Lleida, el consum 
aproximat d'un vehicle electric 
equival a 2,7 euros per 100 qui
lometres, davant els 8,75 d'un 
vehicle amb combustible. 

En el cas del Pont de Suert, 
!'alcalde, José Antonio Troguet, 
va assenyalar que els punts de 
carrega públics es van habili
tar amb uns ajuts de l'ICAEN i 
estan pendents només de con
nectar a la xarxa. 

• Els carregadors són de 
ti pus molt variats i segons 
la potencia la carrega pot 
prolongar-se entre deu 
minuts i quinze hores. En 
aquest últim cas, són de 
carregues lentes i es tro
ben basicament a les llars, 
amb potencies de 3,7 a 7,4 
kW per presa . Al costat 
oposat, les carregues ul
trarapides suposen de 10 
a 15 minuts connectats a 
un carregador amb poten
cia de 150 a 350 kW per 
carregador. 

El consell de la Segarra analitza amb 
els tecnics els pares eolics aprovats 
X. SANTESMASSES 1 X.R. 
1 CERVERA 1 El president del con
sell de la Segarra, Francesc 
Lluch, va manifestar ahir que 
es reuniran dema amb els tec
nics per valorar la construcció 
deis dos pares eolics a Talavera 
i Ribera d'Ondara queja han 
rebut l'aval de la Generalitat de 
Catalunya. Preveuen un total 
de divuit aerogeneradors i les 
obres suposaran una inversió 
de 63 milions (vegeu SEGRE 
d'ahir). "Es tracta de pares molt 

propers a nuclis de població, 
per la qual cosa afectaran di
rectament els seus veins", va 
dir Lluch. 

Així, es projecta aixecar 
aerogeneradors a menys d'un 
quilometre de Rubinat, a Ribe
ra d'Ondara. La Plataforma de 
Rubinat espera que la Gene
ralitat exposi el contingut de 
!'informe d'impacte ambien
tal. L'empresa promotora deis 
pares és Desarrollos Eólicos 
Cuenca de Barberá, amb seu a 

Saragossa. La plataforma con
sidera que una vegada presen
tats aquests dos primers pares, 
la resta s'aprovaran ben avía t. 

D'altra banda, la Granade
lla fara divendres una reunió 
amb els ve1ns per presentar i 
recollir propostes per invertir 
els 4,4 milions que van cobrar 
després dellitigi per l'impost 
de construccions deis pares eo
lics de Sant Antoni, Monclues 
i les Rotes, com ja va avancrar 
SEGRE. 
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COMUNICACIONS TRENS 

Comencen _les obres per suprimir 
el pas a nivell de la (-13 a Térmens 
El projecte contempla una inversió d'l,8 milions i inclou dos passos elevats 

E. FARNELL 
1 TÉRMENSI Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) ha iniciat les 
obres per suprimir el pas a ni
vell número 12 de la línia de la 
Pobla a la carretera C-13 al seu 
pas per Térmens. Els treballs, 
que contemplen una inversió 
d'1,8 milions d'euros, inclouen 
la construcció de dos passos ele
vats: un sobre les vies a !'entra
da del poble pera vehicles, i un 
altre només per a vianants dins 
del nucli urba. 

L'alcaldessa de Térmens, 
Concepció Cañadell, va apun
tar que ara els treballs se cen
tren a canviar els serveis de les 
finques afectades per aquesta 
actuació, com canonades de reg, 
1 a netejar la zona on anira un 
deis passos elevats. 

En aquest sentit, l'estiu passat 
també van comen¡¡:ar les obres 
per anuDar el pas a nivell nú
mero 18 de la línia que creua 
el polígon industrial de Camp
llong de Balaguer, on es troba
va l'antiga Safyc. El nou pas es 
construeix per sobre del canal 
de Balaguer i de la vía i faci-

les obres vora la via del tren de la línia de la Pobla on anira el pas elevat, al costat de la C-13. 

MUNICIPIS OBRES 

litara l'entrada de camions de 
gran tonatge. Aquestes obres 
compten amb una inversió d'1,4 
milions d'euros. 

Des que la Generalitat va re
bre de l'Estat el traspas de la 
línia de la Pobla l'any 2005, ha 

Tarrega renova el ferm 
d'una desena de car·rers 
1 TARREGA 1 Tarrega va comen¡¡:ar 
ahir els treballs per renovar el 
ferm d'una desena de carrers 
del nucli urba, unes obres que 
compten amb un pressupost 
d'aproximadament 134.000 
euros. Amb aquesta actuació 
també s'habilitaran passos de 
vianants i plataformes elevades 
al nivell de la vorera als carrers 
del Poeta Alfons Costafreda, 
Mare Vedruna i Mossen Nico-

lau, a més de la pla¡¡:a de Manuel 
dePedrolo. 

Queixes de l'entitat velnal 
D'altra banda, la Federació 

de Vei'ns de nmega (FAVT) va 
acusar l'ajuntament de "mar
ginar-los" al rebaixar un 75% 
la seua subvenció per al 2023 
(l'import que preveu és de 500 
euros quan el2019 tenia una as
signació de 2.000 euros anuals). 

COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 18 DELS CANALS D'URGELL 
PRESIDENCIA 

EOICTE 
Per la qual cosa convoca tots els partícips de la Col·lectivitat. tant regants 
com titulars d'altres aprofitaments distints del reg, la respectiva Junta 
General Ordinaria. gue tindra lloc el proper dia 27 de novembre a la Sala de 
la Llar del Poble dArtesa de Lleida, a les 10.30 en primera convocatoria i 
mitja hora després en segona. si no hi fossin presents o representats la 
majoria de vots de la Col·lectivitat pera fer-ho en primera. d'acord amb el 
següent 

ORDRE DEL OlA 
1 Lectura i aprovació, si escau. de l'acta de la junta general anterior. 
2. Nomenament de tres interventors. 
3. Examen i aprovació , si escau, deis pressuposttos d'ingressos i 

despeses per a l'any 2023. 
4. Pro posta d'obres a realitzar en les diferents jurisdiccions i derrames a 

establir a l'efecte. 
5. Proposta de renovació de nous carrecs. 
6. Informes de la presidencia 
7. Torn obert de paraules 
Artesa de Lleida. a 3 de novembre del 2022 
El president. Abel Gallart i Gallart 

eliminat cinc passos a nivell, 
l'últim a Vilanova de la Sal el 
2019, i elabora projectes per 
suprimir-ne set més en col·la
boració amb els ajuntaments. 
Als 21 pasos a nivel d'aquesta 
línia se sumen els 36 a les línies 

d'Adif que uneixen Lleida amb 
Barcelona a través de Manresa 
i Tarragona. 

En les últimes decades s'han 
suprimit una trentena de passos 
a nivell en el conjunt de les lí
nies ferroviaries de Lleida. 

Els treballs en un carrer del barri del Sollxent de Tarrega. 

ANUNCI 

El Consell Comarcal de la Cerdanya va Acordar al Pie de data 26 d'octubre de 
2022 la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de 
la Cerdanya (POUP) en els seus apartats on es regulen els parametres relatius 
a la protecció del patrimoni edificat de la tipo logia tradicional ceretana d'aplica
ció a tots els municipis que compren el pla. 

El text de l'acord es podra consultar a l'e-tauler de la corporació i l'expedient 
íntegre a les dependencies de secretaria del Consell Comarcal de la Cerdanya en 
horari d'oficina preestablert. 

De conformitat amb, d'acord amb alió establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i 
art. 23 del RLU. se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar 
des de l'endema de la darrera publicació del present anunci en qualsevol deis 
Bolletins Oficials, diaris de premsa periódica de més divulgació en l'ambit 1 

comarcal i en el web comarcal www.cerdanya.cat. 

Puigcerda, 04 de novembre de 2022 
El president, lsidre Chia Trilles 
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PARTICIPACIÓ 

Veins d'Aimacelles 
decideixen millorar 
les escoles 
1 ALMACELLESI Els vei:ns d'Al
macelles han triat com a 
proposta més votada deis 
pressuposats participatius 
la millora de l'escola Pla¡¡:a 
de l'Ensenyan¡¡:a i del CEIP 
Antonia Simó. La segona 
proposta més votada ha es
tat la installació d'una cadira 
hidraulica per a les persones 
amb mobilitat redui:da a les 
piscines municipals. El con
sistori destinara 50.000 eu
ros a aquestes actuacions. 

INICIATIVES 

Ajuts d'Empresa 
de 2,5 milions per 
reactivar les tires 
1 LLEIDA 1 El departament d'Em
presa destinara 2,5 milions 
d'euros a refor¡¡:ar la recupe
ració de les fires, un sector 
castigat per les restriccions 
derivades de la Covid. El ter
mini per sol·licitar aquests 
ajuts s'obrira dema i sera fins 
al21 de novembre. L'objectiu 
del departament és garantir 
el retorn dels certamens a la 
presencialitat. 

PATRIMONI 

Trenta estudiants 
de Caceres, al 
Geoparc Orígens 
1 TREMP 1 Trenta estudiants d'un 
institut del territori del geo
parc Villuercas Ibores Jara 
(Caceres) van visitar la set
mana passada el Geoparc 
Orígens. Ho van fer en el 
marc del Forum Espanyol de 
Geoparcs que es va celebrar 
a Tremp en el qual es va pre
sentar el projecte Vigeocult, 
basat en la tecnología de la 
realitat augmentada. 

PROMOCIÓ 

El Conselh Generau 
d'Aran patrocina 
esportistes d'elit 
1 VIELHA 1 El Conselh Genera u 
d'Aran ha renovat i ampli
at aquest any els convenís 
de patrocini, donal].t suport 
economicament a les carre
res de vuit esportistes d'elit 
d'Aran, per promoure a més 
la Val com a destinació es
portiva de referencia a nivell 
internacional. El conselher 
d'Esports, Amador Marqués, 
va recordar que el Conselh . 
compta també amb una lí
nia d'ajuts per a esportistes 
estudiants de la Val d'Aran. 
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'Com si fos ah ir' compleix 1.000 capítols • El ca mí iniciat fa més 
de cinc anys de la serie de les tardes de TV3 arriba avui a les 
1.000 entregues. Queda lluny aquell inicien el qual un grup de 
companys d'institut es retrobava en un funeral. 

TV3 SEN SE FICCIÓ 

'Volando voy' ajuda a la cría de muricecs• Jesús Calleja acudeix 
a la crida de veins del Canal de Castilla, a Palencia, perque els 
ajudi a construir refugis per a muricecs, essencials a la zona. 
Després reemet !'entrega sobre el Pallars Jussa. 

SEMIFINAL 

Esgotades en dos 
minuts les entrades 
peral Benidorm Fest 
• El Benidorm Fest 2023, on 
es triara el representant d'Es
panya a Eurovisíó, va esgotar 
ahir les entrades de la prime
ra semifinal del concurs, dos 
rninuts després de posar-se a 
la venda, a les 12.00 ha entra
dasatualcance.com. Aquest 
divendres es podran comprar 
les de la segona a la mateixa 
hora i també per 30 euros. Les 
de la final es posaran a la ven
da el dilluns 14 per 40 euros. 

RADIO 1 TELEVISIÓ PREMIS 

Urraca, el ca~ador de rojos Antenes d'Or pera Aimar 
Britos, Alaska i Núria Roca Policia franquista, va detenir Lluís Companys a Fran<;a 11 

El document J retra a el personatge a traves del fill i la neta 

El policía franquista Pedro Urraca Rendueles, en una foto d'arxiu. 

TV3 estrena a Sense ficció el 
documental Urraca, car;ador 
de rojos, un treball sobre Pe
dro Urraca Rendueles, el poli
cía franquista que va detenir el 
president de la Generalitat Uuís 
Companys, a l'exili frances, el 
1940. És un retrat des de la mi
rada crítica del seu fill i la seua 

neta, que es desvinculen del seu 
llega t. Es nodreix d'un fons que 
es va descobrir anys després de 
la seua mort, amb documents, 
fotografíes i el diari personal 
del policía, on va explicar les 
seues activitats i estrategies per 
pujar d'escalafó. Va tenir un pa
per destacat a Fran¡;a durant el 

regim de Vichy per perseguir 
exiliats republicans. Col·labora
dor de la Gestapo, es va enriquir 
extorsionant jueus, va denunci
ar membres de la Resistencia i, 
després de la II Guerra Mundial, 
va ser condemnat a mort pero 
va fugir. Va morir a Madrid el 
1989, als 85 anys. 

La Federació d'Associacions de 
Radio i Televisió d'Espanya va 
decidir ahir les seues Antenes 
d'Or 2022, que entregara el26 
de novembre a Aranjuez. En 
radio, rebran el premi Aimar 
Bretos, de la SER; Pilar Gar
cía Muñiz, de la COPE; Juan 
Diego Guerrero, d'Onda Ce
ro; Carlos Garrido, de RNE, 

i Federico Jiménez Losantos, 
d'Es Radio. En televisió, se
ran pera Alaska, de TVE; Gui
llermo Pascual, d'Antena 3; 
Informativos Fin de Semana 
de Telecinco; Núria Roca, de 
La Sexta; Horizonte, de Cua
tro; i Classics de Trece. Els de 
trajectoria són per a Ramón 
Torrelledó i Esther Ruiz. 

La pederastia en el clergat deis EUA • Amb el títol Sexo, men
tiras y sacerdocio, Documentos TV explica a La 2 el treball de 
Richard Sipe, benedictí i psicoterapeuta, que va recopilar els 
noms de 5.000 abusadors de menors als Estats Units. 

1 

-------
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