
12 comarques Segre 
Dimecres, 13 de novembre del 2019

c. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha anunciat 
que les obres de construcció del 
nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de la capital comença-
ran en un termini màxim de 
tres mesos. 

La conselleria de Salut va 
confirmar ahir aquesta decisió 
i va explicar que el contracte 
per executar les obres ha pogut 
adjudicar-se, finalment, des-
prés que l’empresa que va gua-
nyar el primer concurs, el juny 
del 2018, renunciés a primers 
d’aquest any a portar a terme 
els treballs.

La firma va al·legar que no 
podia mantenir l’oferta eco-
nòmica que va presentar en 
la licitació després de gairebé 
un any de demora per poder 
iniciar les obres. Una part del 
retard va coincidir amb l’apli-
cació de l’article 155 a Catalu-
nya, la qual cosa va paralitzar 
tots els contractes secundaris 
de direcció i seguretat de les 
obres.

Un any i mig més tard, sem-
bla que les obres podran co-
mençar. Els treballs, tant de 
construcció de l’equipament 
com d’instal·lació dels sistemes 
d’elevació, estaran a càrrec de 
l’UTE José Antonio Romero 
Polo SAU & Papsa Infraes-
tructuras SA, que ha guanyat 
el nou concurs per un import 
de 3.263.540 euros (sense im-

postos) i un termini màxim de 
construcció de dotze mesos. 
La Generalitat va convocar el 
nou procés de licitació amb un 
15% més de pressupost.

Treballs previs
Val a recordar que l’ajunta-

ment de la Seu d’Urgell ha re-
clamat a la conselleria de Salut 
en diverses ocasions que “prio-
ritzi” la construcció de l’equi-
pament sanitari, que considera 
“clau” en l’àmbit de la sanitat 
de la ciutat i la seua àrea d’in-
fluència. El consistori va cedir 
i va preparar el solar, de 800 
metres quadrats en ple centre 
de capital de l’Alt Urgell.

Salut adjudica les obres del 
nou CAP de la Seu d’Urgell
Després d’any i mig de retards al retirar-se la primera adjudicatària 
|| Els treballs començaran en un termini màxim de tres mesos

sanitat equipaments

L’ajuntament va preparar el solar del carrer de l’Orri el 2018.

c. sans

Reobren el 
mercat de   
segona mà
n El mercat de segona 
mà Encants dels Canon-
ges, sotmès a una para-
da per regularitzar l’ac-
tivitat, tornarà a obrir a 
partir del 3 de desembre. 
El consistori ha decidit, 
en aquest sentit, avan-
çar la data a instàncies 
dels veïns i venedors, que 
s’havien mostrat molt 
molestos pel tancament 
temporal.

Turistes a l’entorn del pantà de Sant antoni.

turisme activitats
segre

redacció
❘ talarn ❘ Endesa i l’ajunta-
ment de Talarn han firmat 
un conveni de col·laboració 
pel qual la companyia elèc-
trica cedeix en arrendament 
a aquest municipi del Pallars 
Jussà una parcel·la de terreny 
de 8.115 metres quadrats al 
costat del pantà de Sant An-
toni. L’objectiu és promoure 
activitats amb finalitats lu-
dicoesportives per dinamit-
zar econòmicament l’entorn 
de l’embassament.

Aquesta superfície es-
tà situada entre el pantà i 
la carretera C-13, al terme 
municipal de Talarn, i inclou, 
més enllà del terreny, una es-
tructura piramidal que anti-
gament es va utilitzar com a 
quiosc de begudes. Aquest 
arrendament tindrà una du-
rada de deu anys, amb pròr-

rogues automàtiques d’any 
en any.

Així mateix, s’estudia 
la viabilitat d’instal·lar en 
aquest emplaçament punts 
de recàrrega per recarregar 
les bateries de vehicles elèc-

trics, tal com aquest estiu es 
va fer al Pont de Suert. 

D’aquesta manera, aquest 
seria el segon punt de recàr-
rega ràpid que entraria en 
servei promogut per l’elèc-
trica en una carretera de 
Catalunya.

endesa lloga a talarn  
una finca a sant antoni 
per a usos lúdics

El PSC critica la nova taxa 
d’escombraries a Alfarràs i 
JxCat justifica que s’apugi

municipis impostos

redacció
❘ alfarràs ❘ L’últim ple de l’ajunta-
ment d’Alfarràs va donar llum 
verda a una pujada de la taxa 
d’escombraries molt criticada 
pel PSC, ara a l’oposició. Segons 
el seu portaveu, l’exalcalde Kle-
ber Esteve, és de 123 euros a 
l’any per habitatge, mentre que 
la proposta dels socialistes era 
de 80 euros, 12,75 euros per 
empadronat i amb bonificaci-
ons per a majors de 65 anys. 
Esteve va remarcar que no és 
“un impost equitatiu ja que es 
paga per habitatge sense tenir 
en compte el nombre de perso-
nes censades, per la qual cosa 
paga el mateix una casa on viu 
una persona que una altra en la 
qual resideix una família amb 
diversos membres”. En aquest 
sentit, va remarcar que “no es 

té sensibilitat amb les empreses 
locals ni amb els col·lectius més 
vulnerables”. 

Per la seua part, l’alcalde, Jo-
an Carles Garcia, de JxCat, va 
incidir que “calia apujar la taxa, 
que no ha experimentat canvis 
en els últims cinc anys”. Va re-
marcar que suposa una despesa 
de 213.000 euros i que el consis-
tori en recapta 148.000, per la 
qual cosa ha d’aportar gairebé 
70.000 euros de dèficit. A més, 
cal ajustar els preus després de 
la posada en marxa de recollida 
porta a porta així com l’aplica-
ció del cànon de sanejament per 
cada tona que entra a la deixa-
lleria. Tots aquests factors no 
són determinats i una vegada 
establert el retorn per part de la 
Generalitat es pot experimentar 
una reducció.

Impulsen rutes a peu, 
amb bicicleta i a cavall  
de capitals de muntanya

pirineus projectes

redacció
❘ llívia ❘ Recuperar antics ca-
mins de ferradura per unir 
les capitals de les comarques 
de muntanya va ser una de les 
iniciatives que es van analitzar 
ahir en el Consell de Direcció 
de l’Alt Pirineu i Aran que es 
va celebrar a Llívia, a la Cer-
danya. Aquesta experiència 
pretén impulsar una nova for-
ma de turisme al Pirineu, mit-
jançant recorreguts a peu, amb 
bicicleta i a cavall. El Consell 
va repassar tots els projectes 
que s’executen en diversos àm-
bits. En matèria de Justícia va 
destacar les obres dels jutjats 
de Tremp, així com va incidir 
en iniciatives per reduir el con-
sum d’alcohol i drogues en els 
joves. Va posar especial èmfasi 
en els projectes per fomentar 

el comerç, mentre que en el 
que competeix a la conselleria 
d’Interior va assenyalar que es 
reforçaran els parcs de bom-
bers professionals i de volunta-
ris, mentre que en una segona 
fase s’incidirà en els mixtos. 

Va destacar les obres dins del 
patrimoni cultural, la promo-
ció de la dones el món rural, la 
creació de noves granges i el 
desplegament de fibra òptica, 
entre altres temes.

baLanç
el consell de Direcció de 
l’alt Pirineu va repassar 
ahir temes d’importància 
per al territori

Dos milions per 
reparar danys de 
l’incendi de la 
Ribera d’Ebre

ajuts

❘ lleiDa ❘ El Govern va aprovar 
ahir destinar 2,2 milions a 
l’empresa pública Forestal 
Catalana per a l’execució de 
treballs urgents de restau-
ració dels terrenys forestals 
afectats per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre del passat 26 
de juny. 

L’ i ncend i  va  a fe c t a r 
5.046 hectàrees de la Ribe-
ra d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià, de les quals un vui-
tanta per cent són forestals. 
Els treballs permetran res-
taurar la vegetació afectada 
retirant l’arbratge cremat per 
facilitar la regeneració i dis-
minuir riscos relacionats amb 
l’erosió. El cost de les actua-
cions l’assumirà íntegrament 
Agricultura i els 800 propie-
taris dels terrenys no hauran 
de fer cap mena d’inversió.

dinamiTzació
el contracte té una 
durada de deu anys                
per a la dinamització    
del Pallars Jussà
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