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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 18 DE MAIG DEL 2017

Els ecologistes, contra un
campionat de tir al plat

Encreuament
d’acusacions
per contractes
a les Borges

a Depana sol·licita que es canviï d’emplaçament el Compak Sporting de Rialp perquè podria afectar la
població de gall fer, en perill d’extinció a L’alcalde de Rialp garanteix la celebració de la competició

LES BORGES BLANQUES

L’associació ecologista Depana ha demanat a la conselleria de Territori i Sostenibilitat que insti l’Ajuntament de Rialp a canviar
d’emplaçament el campionat de tir al plat Compak
Sporting, que s’ha de celebrar del 16 al 18 de juny a
les instal·lacions de l’estació d’esquí de Port Ainé,
per l’impacte negatiu que
creu que aquesta activitat
podria tenir en les poblacions estables de gall fer.
Segons els ecologistes,
la competició es produirà
en un territori on hi ha establertes importants poblacions d’aquesta au en
perill d’extinció, la subespècie pirinenca de la qual
està inclosa en el catàleg
espanyol d’espècies amenaçades, en la categoria
“vulnerable”. En la revisió
del llibre vermell de les aus
d’Espanya i d’acord amb
les diferents categories de
la UICN, la subespècie pirenaica està inclosa en la
categoria “en perill”. A
més, segons l’entitat, la
competició de tir al plat co-

URBANISME

Tremp planeja
l’enderroc de
dues cases del
centre històric
—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Tremp ha
posat a licitació dos habitatges de titularitat municipal,
situats a l’avinguda Espanya,
per tal de finançar l’enderroc
de dues cases del centre històric que es troben en molt
mal estat, al carrer del Forn.
L’alcalde de Tremp, Joan
Ubach, ha explicat que un enderroc d’aquestes característiques pot superar els 70.000
euros, import que s’obtindria
de la venta dels dos immobles. Ubach ha lamentat l’estat en què es troben alguns
edificis del centre històric de
la ciutat i ho ha relacionat
amb l’“herència rebuda” per
part de l’anterior equip de govern. ■ J.U. / PD.CAT

La competició s’ha de celebrar del 16 al 18 de juny a les instal·lacions de Port Ainé ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“No deixarem
d’organitzar
esdeveniments que
aportin un impacte
econòmic al territori”
Gerard Sabarich
ALCALDE DE RIALP

incideix amb el període reproductor de l’animal, un
fet que pot produir “molèsties innecessàries i del tot
evitables” a la població de
gall fer durant cinc dies,
tenint en compte els dos
dies previstos d’entrenament i els tres de competició. Més enllà de la reclamació efectuada, l’entitat

ecologista ha proposat diversos emplaçaments alternatius de la demarcació de Lleida on es podria
celebrar el campionat, entre els quals hi ha instal·lacions de tir de municipis
com ara Sort, el Pont de
Suert, Organyà, i Alàs i
Cerc.
La proposta de canvi ha

Ajuntament
d’Artesa de Segre
EDICTE

JOSÉ LUIS MATESANZ MATA ha sol·licitat
d’aquesta Alcaldia llicència d’obres per a la
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar
aïllat – Cal Miquelàs, situada al polígon 18,
parcel·la 99, a Montmagastre, terme municipal d’Artesa de Segre, emplaçada en sòl no
urbanitzable. (exp. 7-2017)
D’acord amb el que disposa l’article 50 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i la resta de normativa vigent d’aplicació, se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de vint dies, a l’efecte
d’examen i presentació d’al·legacions, si és
el cas.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria
de l’Ajuntament en hores d’oficina (de dilluns
a divendres de les 9 a les 14 hores).
Artesa de Segre, 12 de maig de 2017
L’alcalde
Mingo Sabanés i Porta

L’alcalde de les Borges
Blanques, Enric Mir, va
acusar ahir el grup municipal de la CUP d’“inventant-se dades i perseguir
els treballadors municipals només per voler perjudicar l’equip de govern”.
Aquest dimarts, la CUP va
assegurar en nota de
premsa que “un 40% dels
joves contractats per l’Ajuntament per a feines
puntuals són familiars de
regidors o treballadors
municipals”
durant
aquest mandat. A més, assegura que els llocs de treball “no s’anuncien per
convocatòria pública” i
que “tots els procediments
es fan per via d’urgència”.
El govern ho nega taxativament: “Els processos
de contractació han estat
sempre clars i transparents i els han gestionat i
avalat els tècnics, la secretaria i l’interventor.” Mir
afirma que “aquests darrers anys no hi ha hagut
cap fill de regidor treballant eventualment ni com
a personal fix municipal, al
contrari que abans”. El govern destaca que el consistori ha donat feina a un
78,5% de joves en tots els
seus contractes eventuals
dels darrers dos anys. ■

PROMOCIONES FEDO, S.A.
Junta General Ordinaria
Por el Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio
social el día 29 de junio de 2017, a
las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a las once horas y
en el mismo lugar el siguiente día 30
de junio de 2017, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en
su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del
resultado y aprobación de la gestión
social correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión, al final de la misma.
Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar, en
el domicilio social, los documentos
que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria); los accionistas también
podrán solicitar la entrega o envío inmediato gratuito de dichos documentos a su domicilio.
Lleida, 15 de mayo de 2017.
El Administrador Único,
Don José Lladonosa Amperi.
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RIALP

indignat l’alcalde de Rialp,
Gerard Sabarich, que ha
assegurat que no entén la
queixa, “signada per una
associació de Barcelona, i
no del territori”. A més, ha
recordat que la competició no suposa cap afectació mediambiental, ja que
es desenvolupa a les pistes
d’esquí de Port Ainé, una
zona que es troba fora dels
límits del Parc Natural de
l’Alt Pirineu. Sabarich
considera que és “vital”
que es dugui a terme el
campionat a l’indret inicialment previst, i ha afirmat que ell ha de mirar
pels veïns de la comarca.
L’alcalde ha assegurat que
l’Ajuntament “no deixarà
d’organitzar
esdeveniments que aportin un fort
impacte econòmic al territori”.
Depana, per la seva
banda, assegura que la població de gall fer al Parc
Natural de l’Alt Pirineu es
va xifrar l’any 2005 en
prop de 150 exemplars
d’aus adultes, i que representen un terç de la població total de Catalunya i la
major població de tota la
península Ibèrica. ■
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