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La Diputació incorpora
un nou directiu públic a
Vies i Obres, actualment
investigada pel ‘Boreas’
El vicepresident Ferran Accensi (ERC)
en presidirà la comissió informativa
JUDIT CASTELLÀ
@judit_castella
Lleida

Tecnologies perquè “una de les
mancances d’aquesta Diputació
és el desenvolupament de l’administració electrònica als nostres
ajuntaments i això és molt important”.
D’aquesta manera, la nova Diputació comptarà amb un total
de 10 directius públics, dos més
que el mandat anterior. Un augment que, segons el president, es
veu compensat per la reducció de
sous. “Mirem de rebaixar els sous
polítics perquè hi hagi tècnics”.
COMISSIONS
D’altra banda, durant el ple
també es van aprovar les comissions, per les quals s’ha reduït el
nombre de membres, de 15 a 12
i n’hi haurà tres de noves: la de
Sostenibilitat, presidida per Ramon Cònsola (Junts), la d’Igualtat amb Helena Martínez (ERC) al
capdavant i la de Tributs, que es
desvincula de Finances. Aquesta bifurcació es va argumentar

El ple de la Diputació d’ahir
va aprovar l’estructura dels
òrgans directius i els seus
organismes autònoms, així
com la creació i composició
de les comissions
informatives.
D’aquestes, la comissió especial de seguiment pel ‘cas Boreas’
serà presidida per Ferran Accensi, d’ERC, –fins ara era presidida
per Rosa Pujol que en continuarà
sent membre– i que es podria reprendre en un termini de quinze
dies, segons va explicar el president Joan Talarn en declaracions
posteriors al ple. En aquest sentit,
el nou equip de Govern incorpora dos nous directius públics. Un
d’ells anirà destinat a Vies i Obres
perquè “és on es va produir el
‘cas Boreas’” i “creiem que és important que en aquest espai hi
hagi una persona tècnica que en
tingui cura”.
D’altra banda, l’altre directiu públic anirà adreçat a Noves

S’ha començat
a treballar
en la Taula
del Pirineu
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Endesa finalitza les obres
a la línia de baixa tensió
d’Iran, al Pont de Suert
Endesa ha finalitzat els treballs de
reforma de la línia de baixa tensió
que alimenta el nucli d’Iran, entitat de població del municipi del
Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça
amb una inversió de 34.672 euros. Aquesta actuació ha requerit
l’ajuda d’un helicòpter a causa de
les característiques orogràfiques
del terreny, que es troba en una
zona boscosa de muntanya. Els

treballs han consistit en la renovació de la línia que uneix els nuclis de Llesp i d’Iran, mitjançant la
substitució de 39 nous suports de
fusta i de l’estesa de 1.600 metres
de nou cablejat, en aquest cas, de
tipus trenat. Aquesta tipologia de
cable representa una reducció
important de les mides i de l’amplitud física de la línia, ja que es
mantenen unides però aïllades.

en el ple afirmant que són “diferents perquè Finances es basa
més en el pressupost i la gestió
de Tributs és el dia a dia”. Es va
explicar a petició de la diputada
d’El Comú, Elena Ferré, que també va celebrar la creació de la comissió d’Igualtat i els va instar a
treballar també per la igualtat del
col·lectiu LGTBIQ+. Al seu torn, el
diputat d’Unitat d’Aran, Amador
Marqués, va exposar el seu vot
favorable a les comissions a l’expectativa “de la taula el Pirineu”.
En aquest sentit, Talarn va explicar que s’està començant a treballar.

ANUNCI
Expedient: 2018 / 67334 / P
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, en la sessió de 25 de juliol de 2019, va
acordar aprovar inicialment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels
municipis de l’Alt Pirineu que afecta als termes municipals d’Alp, Llívia, Puigcerdà, Alt Àneu,
Arsèguel, la Vall de Boí, Bellver de Cerdanya, Espot, Isòvol, Lladorre, Llavorsí, Llimiana, Conca de Dalt, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Rialp, Salàs de Pallars, Sarroca de Bellera,
Senterada, la Seu d’Urgell, Sort, Talarn, Tírvia, la Torre de Cabdella, Vall de Cardós i Josa i
Tuixén.
També va acordar sotmetre a informació pública el document, pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació d’un edicte al DOGC i en 2 diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit territorial objecte d’aquest planejament i donar coneixement per mitjans telemàtics de
la convocatòria d’informació pública, atès el contingut de l’article 8.5 del Text refós, mitjançant
el web del Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’eTauler de la Generalitat de Catalunya.
L’expedient esmentat restarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del
Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) i al Tauler
electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 )
La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Alt Pirineu

Voten arranjar
el passeig
Josep Brufau
d’Agramunt
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El projecte per arranjar la zona
lúdica del passeig Josep Brufau
d’Agramunt ha estat el projecte
guanyador del tercer procés participatiu que impulsa l’Ajuntament
mitjançant la regidoria de Noves
Tecnologies. Aquest projecte ha
rebut un total de 42 vots vàlids,
mentre que els altres dos projectes finalistes, la millora de les
instal·lacions esportives del pavelló esportiu i la creació de punts
d’informació, han rebut 27 i 6 vots
respectivament. Compta amb un
pressupost de 12.400 euros.

Primera trobada
institucional entre
el Síndic d’Aran i el
president Torrent
El president del Parlament, Roger Torrent, va rebre en audiència ahir al matí al síndic d’Aran,
Paco Boya, que va ser elegit pel
Conselh Generau el passat mes
de juny. Aquesta va ser la seva
primera trobada institucional.
ANUNCI SOBRE LIQUIDACIÓ
I
DISOLUCIÓ
DE
LA
COOPERATIVA
L ‘Assemblea General
Extraordinaria de socis de
L’OSSET FI, S.Coop.C.L,
celebrada el 30 de Juliol de 2019
va acordar per majoria absoluta
dels vots presents i representats,
la dissolució i liquidació de la
Cooperativa, per voluntat dels
socis, donant-se el suposit
previst a l’article 102.c ) de la llei
de Cooperatives de Catalunya.
Establir que, conforme el resultat
del balanç, és procedeix al retorn
del capital social als socis i la
resta per despeses de liquidació.
No hi ha sobrant per al Fons
d ‘Educació i promoció de
Cooperatives de Treball de
Catalunya.
Nomenar liquidador de la
cooperativa al senyor ALBERTO
FOJ ARGÜELLES, amb
NIF. 37664250W
A Lleida , trenta de Juliol de 2019.
El liquidador:
Alberto FOJ ARGÜELLES
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“Por un deporte con valores”

El Club Handbol Lleida Pardinyes es la primera entidad de
Catalunya que formará parte del proyecto Educació 360
“Desde nuestro club
queremos intentar enseñar
unos valores en el deporte”,
asegura el director
deportivo del CH Lleida
Pardinyes, Txema Del Rosal.
Lleida
DAVID BENITO
La Alianza Educació 360 es un
proyecto creado por la Fundació
Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona y la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.
El objetivo es “intentar conectar
la escuela con los diferentes entornos, fuera del horario lectivo,
para garantizar que cada persona tenga su propio itinerario vital
con equidad y sin exclusiones”,
explica Albert Font-Tarrés, coordinador territorial del proyecto a
Lleida para LA MAÑANA.
El proyecto llegó a Lleida a
principios de este año y ya cuenta
con la participación de una quincena de entidades como el Ayuntamiento de Agramunt, el Col·legi
de Pedagogs de Catalunya (COPEC-Lleida) o el Institut Josep Lladonosa. Ahora se ha unido el Club
Handbol Lleida-Pardinyes que se
combierte en la primera entidad
deportiva de Catalunya que participará activamente en el proyecto. Aunque ya participaban entidades más institucionales como
la Unió de Consells Esportius y el
Consell Esportiu del Pallars Jussà,
el club de balonmano leridano
será el primero que lo haga como
club deportivo. Con esta implicación la entidad pretende “ser pioneros y abrir el camino a que más
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clubs se sumen a este proyecto y
poder trabajar en red”.
La intención de esta entidad es
coordinar su docencia en el deporte con las diferentes entidades de Lleida y los profesionales
del mundo de la educación. “Estamos hablando con diferentes

agentes educativos del territorio
para aprovechar su conocimiento y crear una metodología de
trabajo y hacerlo con competencias, que hasta ahora no habíamos aplicado”, explica Txema Del
Rosal, director deportivo del Handbol Pardinyes. Aunque el club

asegura que ya hace tiempo que
trabaja para educar transversalmente a los niños, este proyecto
les ayudará con su labor para fomentar una educación en el mundo del deporte. Del Rosal asegura
que ya trabajan con diferentes
centros educativos de Lleida pa-

ra “ofrecer más oportunidades y
construir un mundo del deporte
con valores”.
El proyecto Eduació 360 dará a
finales de año una reunión abierta para explicar la evolución del
trabajo realizado con la intención
de sumar más socios.

TIRO OLÍMPICO

CICLISMO

Garcia, Brufau
y Sabaté se
imponen en
el Catalán

La Corsa Popular de BTT
Vilamòs Bike llega a su segunda
edición pasando por Arres

El paso domingo se celebró la primera fase del Campeonato de Cataluña de tirada social correspondiente a la modalidad de pistola
estándar internacional. En la primera categoría ganó Blas Garcia
con 514 puntos de 600. Joan Brufau conquistó la 2ª categoría con
470. Andrea Sabaté ganó la 3ª.

El próximo sábado tendrá lugar
la 2ª edición de la Corsa Popular
de BTT Vilamòs Bike que saldrá
desde Vilamòs (Lairissa) y terminará en la misma ciudad. El
recorrido pasará por “unos parajes de belleza extraordinaria”,
según la organización, y tendrá
un recorrido pasando por Arres,
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Bossòt y Arròs. Los corredores
optarán por el circuito corto de
31,14 kilómetros y un desnivel
de 1.504 metros o por el circuito
largo de 47,45 kilómetros y un
desnivel de 2.177 metros. También habrá un recorrido infantil que se hará a las afueras del
pueblo para menores de 12.

