
ERC les Garrigues, a traves del 
grup republicà del Consell Co·
marcal, ha encarregat un estudi 
per a què s’analitzi les necessi·
tats reals de la comarca pel que 
fa a la gestió de residus i que ser·
veixi per buscar alternatives al 
servei de recollida d’escombra·
ries actual, gestionat pel Consell 

Comarcal, que encaixi en les di·
rectrius i valors actuals, especi·
alment pel que fa a sostenibilitat 
i reciclatge. Els republicans, con·
sideren que és imprescindible 
aplicar un altre sistema de reco·
llida selectiva que faci augmen·
tar el reciclatge als nivells esta·
blerts al PRECAT2020.

ERC encarrega un estudi 
sobre com millorar la gestió 
dels residus a les Garrigues

El Consell Comarcal de la Sega·
rra ha contractat 26 persones a 
través de programes d’inserció 
laboral. Els dos programes que 
s’ha acollit el Consell són l’Enfei·
na’t i Treball i Formació. Tots dos 

depenen del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, aquest és qui sub·
venciona els contractes de tre·
ball i les accions formatives que 
és fan de forma obligatòria du·
rant el contracte.

La Segarra fa una aposta 
clara per la inserció laboral 

FOTO: CCS / Algunes de les 26 persones contractades 

Els alcaldes de les Garrigues afec·
tats pels microtalls de llum volen 
fer arribar la seva queixa al De·
partament d’Empresa de la Ge·
neralitat per intentar que aquest 
pugui intercedir amb l’empresa 
per solucionar el problema. L’al·
calde de Castelldans, Conrad 
Llovera, explica que en el proper 
consell d’alcaldes de la comar·
ca es parlarà d’aquest tema amb 
l’objectiu d’elevar la queixa a Em·
presa o a on sigui necessari per 
buscar solucions. 

Llovera que ahir es mostrava 
enfadat per un nou tall elèctric 
a la població va assegurar que la 
falta de subministre és habitual 
en aquesta zona de la comarca 
de les Garrigues. “A pobles com 
Castelldans, l’Albagés, Juncosa o 

Bellaguarda hi ha poca població i 
poca indústria i per això la inver·
sió és mínima” va assegura. Llo·
vera considera que estan “mal·
tractats” i explica que els talls de 
llum no perjudiquen només els 
ciutadans sinó també a comerços 
o els molins d’oli que ara mateix 
estan en plena producció. 

“No ens serveixen les excuses 
del vent, la pluja o els estornells, 

Els alcaldes de les Garrigues 
demanaran a Empresa que 
actuï pels microtalls de llum

perquè això passa a tot arreu i no 
es queden sense llum”, va assegu·
ra l’alcalde. 

Llovera feia aquestes declara·
cions per l’explicació que Endesa 
dona dels talls de subministre. 
Fonts de la companyia elèctrica 
expliquen que les afectacions són 

provocades majoritàriament per 
estornells que en el marc de les 
seves les rutes migratòries que 
fan en aquesta època una parada 
a la zona de les Garrigues i es col·
loquen sobre els cables elèctrics 
provocant danys i talls en els sub·
ministre. 

FOTO: / Vista de Castelldans, un dels municipis més afectats

L’alcalde de 
Castelldans diu 
que se senten 
“maltractats”

Els enginyers 
demanen “no 
discriminar” 
l’energia 
hidroelèctrica
L’Associació i Col·legi d’Engi·
nyers Industrials de Catalunya 
ha demanat al Govern de la 
Generalitat “no discriminar” 
l’energia hidroelèctrica i coge·
neració d’energia amb un nou 
impost previst a l’avantprojecte 
de Llei de mesures fiscals, fi·
nanceres, administratives i del 
sector públic. 

Per això, l’associació ha pro·
posat una nova redacció dels 
articles 10 i 14 de l’avantpro·
jecte, a punt d’iniciar el tràmit 
parlamentari, de manera que 
aquestes instal·lacions quedin 
exemptes del tribut. 
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Un laude arbitral ‘retorna’ als 
jubilats d’Endesa el dret a la 
tarifa bonificada d’exempleats
Es desencalla així el conflicte pel nou conveni col·lectiu
Lleida
REDACCIÓ
Els extreballadors jubilats d’En·
desa podran recuperar la tarifa 
bonificada que tenien anterior·
ment després de laude arbitral 
que ha dictat l’exministre de tre·
ball Manuel Pimentel per inten·
tar desencallar les negociacions 
del nou Conveni Col·lectiu des·
prés de 26 mesos. Aquesta deci·
sió beneficiarà unes 500 perso·
nes a les comarques del Pirineu 
de Lleida que havien vist com la 
companyia els retallava aquest 
beneficis un cop extingit l’antic 
conveni col·lectiu. En els darrers 
mesos s’havien organitzat dife·
rents protestes a poblacions com 
Vielha, la Pobla de Segur, el Pont 
de Suert o Lleida capital.

En aquest cas, el laude arbiral 
estableix el dert del personal pa·
siu, és a dir els jubilats, a tenir un 
consum bonificat per la empresa 
de fins a 9.000 kwh distribuït en 
dos trams, 6.000 Kw compensats 
al 100% y 3.000 Kwh adicionals 
reconeguts al 50% del preu esta·
blert per a la retribució en espe·
cie (APV). 

Cal recordar també que l’Au·
diencia Nacional havia donat a 
raó a Endesa i va considerar que, 
un cop extingit l’antic conveni 

FOTO: ACN / Una de les protestes del personal jubilat d’Endesa al Pirineu

sense acord, els beneficis del per·
sonal jubilat vinculat a aquell con·
veni quedaven extingits. 

Fonts de la companyia va co·
mentar a La Mañana que “el sol 
fet que ja es tinguem la resolució 
del laude arbitral és molt positiu 
per a totes les parts, ja que per·
metrà firmar ben aviat el conve·
ni col·lectiu.” Així, van considerar 
que acaba “un període d’incer·
tesa per a Endesa i ara es podran 
afrontar els reptes que ens plan·
teja la Transició Energètica de ma·
nera clara i decidida”.

L’empresa adquireix també el 
compromis de creació d’empre·
ses qiue ascendeix a 1.000 incor·
poracions durant la vigència del 
nou conveni y estableix la jubila·
ció obligatòria un cop complerts 
els requisits per a l’accés a la jubi·
lació ordinària.

Per altra banda i de forma pa·
ralela al lauede i a la firma del nou 
Conveni Col·lectiu s’ha aprovat un  
pla de sortides voluntaries per 
al personal que hagi complert al 
menys 50 anys i tingui un mínim 
de 25 anys cotitzats
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La Comunitat de Treball dels 
Pirineus es reuneix a Tremp
Amb els governs d’Andorra, Occitània, Nova 
Aquitània, Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya
Tremp
ACN
La delegada del Govern espanyol 
a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amo-
rós, va presidir la reunió de la Co-
munitat de Treball dels Pirineus 
(CTP) que se s’està celebrant a 
Tremp des d’ahir fins avui. 

Es tracta de la primera reunió 
des que la Generalitat de Cata-
lunya va agafar el relleu al Go-
vern d’Aragó en la presidència 
de la CTP ara fa tot just un mes, 
que ostentarà durant dos anys, 
quan el càrrec passarà a Euskadi. 
A aquesta reunió hi assisteixen  
diferents membres dels governs 
de Catalunya, Aragó, Euskadi, Na-
varra, Andorra, Nova Aquitània 
i Occitània. Amorós, secretària 
general de la Comunitat de Tre-
ball dels Pirineus, va explicar que 
treballarà perquè el Pirineu ca-

talà sigui conegut arreu i vetllarà 
perquè es desenvolupin accions 
concretes en benefici dels veïns 
d’aquests territoris.

La presidència de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus té com a 
objectiu promoure, en estreta 
col·laboració amb els territoris 
integrants de la CTP, la posada 
en marxa de projectes estructu-
rals que busquin afavorir el des-
envolupament econòmic i social 
de l’espai pirinenc i de les zones 
litorals que formen part d’aquest 
territori. 

Entre els principals eixos en 
els quals la Comunitat de Treba-
ll dels Pirineus ja ha començat a 
treballar destaca la qüestió climà-
tica, amb l’Observatori Pirinenc 
de Canvi Climàtic (OPCC); la pro-
moció d’iniciatives i atractius del 
territori amb la Unitat de desen-

FOTO: Delegació Govern / Moment del primer dia de reunions

volupament i dinamització de la 
CTP; la mobilitat, connectivitat i 
accessibilitat amb el Grup de Tre-

ball d’infraestructures, transport 
i comunicacions; i la governança, 
capitalització i comunicació.

La Sindicatura 
aprova els 
comptes de les 
eleccions del 
Consell d’Aran
La Sindicatura de Comptes de 
Catalunya va emetre l’informe 
19/2019, relatiu a les elecci-
ons al Consell General d’Aran 
de l’any 2019, en compliment 
del seu Programa anual d’ac-
tivitats, que va ser aprovat pel 
Ple de la Sindicatura en la ses-
sió del 10 de desembre del 
2019. En les seves conclusions, 
l’informe manifesta que totes 
les formacions polítiques que 
tenien l’obligació de fer-ho, 
han presentat la comptabilitat 
electoral en el termini esta-
blert i que totes les formacions 
polítiques han complert el lí-
mit general màxim de despesa 
electoral i els sublímits de pu-
blicitat establerts en la norma-
tiva. D’aquesta manera, la Sin-
dicatura de Comptes proposa 
que no s’apliqui cap reducció 
de la subvenció electoral pre-
vista, tot i que inclou una sèrie 
d’observacions i una recoma-
nació.

Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC) sol·licitarà a 
Presidència la creació d’un grup 
de treball conjunt amb els repre-
sentants del sector per prevenir 
els efectes del canvi climàtic en 
les zones rurals i considera fo-
namental que es doni el suport 
necessari perquè el sector agrari 
pugui continuar exercint de ver-
tebrador i conservador del terri-
tori.

L’organització agrària lamen-
ta els danys que està causant el 
temporal i sol·licita celeritat per 
realitzar la valoració de les afec-
tacions per rescabalar els danys 
al més aviat possible. Entre les 
zones més afectades, al Delta de 
l’Ebre l’aigua salada ha inundat 
3.000 hectàrees d’arrossars de la 
comunitat de regants i  diversos 
camins agrícoles, el que, diuen 
suposarà la pèrdua de collites.

JARC demanarà al Govern 
crear una Taula de Treball 
d’Emergència Climàtica

FOTO: Agents Rurals / Imatge d’inundacions a Puigverd de Lleida

Almacelles reajustarà el seu 
pressupost per millorar l’accés 
a l’Escola Antònia Simó i Arnó
La inversió està quantificada en 135.000 euros
Almacelles haurà de 
reajustar algunes partides 
del pressupost aprovat pel 
2020 per fer front a aquesta 
inversió.

Almacelles
REDACCIÓ
Arran de la paralització de les 
subvencions que tenia assigna-
des l’Ajuntament d’Almacelles 
per part de la Diputació de Lleida 
amb el canvi del nou govern de 
l’ens provincial en mans d’ERC, 
l’Equip de Govern de l’Ajunta-
ment almacellenc assegurra que 
s’ha vist en la necessitat d’afron-
tar una de les inversions previstes 
en una d’aquestes subvencions, 
com era la de millora dels acces-
sos del tossal de les Santes Creus. 
La millora d’aquests accessos era 
una actuación vital per l’ajunta-
ment, ja que és on hi ha ubicat 
l’escola Antònia Simó i Arnó, un 
dels principals centres educa-
tius del municipi, i per on passen 

FOTO: Aj. Almacelles / La inversió afectarà altres partides del pressupost

diàriament més de 200 alumnes.
D’aquesta manera, i amb la fi-

nalitat de finançar amb recursos 
propis aquesta inversió quantifi-
cada en 135.000 euros, es faran 

un seguit de reajustos pressupos-
taris, el que suposarà una afecta-
ció en altres partides del Pressu-
post de la Corporació per aquest 
2020.
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