14 COMARQUES
Tremp consulta
els ciutadans
sobre on ubicar
el seu mercat
Tremp inicia na consulta ciutadana per decidir sobre la millor
ubicació pel mercat setmanal
del municipi. Es realitzaran enquestes a peu de carrer els propers 12, 19 i 26 d'abril de 10 a
13h i el19 d'abril també per la
tarda de 17h a 20h. Hi haura
una parada fixa davant I'Espai
Cultural la Lira i dos enquestadors a peu de mercat.
L'objectiu d'aquesta consulta és coneixer els diferents
punts de vista sobre les possibilitats d'empla~ament del
mercat setmanal. L'enquesta
valora si empla~ar el mercat
en la seva ubicació habitual a
la pla.;a de Catalunya o traslladar-lo a una altra ubicació del
nucli urba menys centrica.

Llumverda
a Tarregaa
substituir el
nom del carrer
d'Alfons XII
El Pie de I'Ajuntament de
Tarrega aprova per unanimitat en la sessió ordinaria d'ahir dijous el canvi de
nom del carrer d'Aifons XII
per dedicar-lo a !'activista
cultural, actriu i locutora
targarina Pilarín Minguell
Pont (1926- 2020). L'acord,
que l'alcaldessa Alba Pijuan
Vallverdú qualifica d"'historic", contribueix a pal·liar
la desigualtat de genere en
el nomenclator de carrers i
equipaments de la capital
de I'Urgell.

1

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

Projecten una línia d'alta tensió
per evacuar electricitat eólica i
solar de les Garrigues i el Segria
Forestalia Renovables promou aquesta iniciativa
que té previst transportar l'energia fins a Rubí
Maials
S. MIRET (ACN)
Forestalia Renovables projecta
una línia d'alta tensió de 220 kV
per transportar l'energia d'installacions solars i eoliques que promou al Segria i les Garrigues fins a
Rubí (Valles Occidental), on enlla.;aria amb la xarxa de distribució
de Red Eléctrica.
La línia evacuaría des de la
subestació transformadora (SET)
Cirerer, projectada a _Maials (Segria), l'energia generada per dos
pares solars i tres plantes fotovoltaiques de l'entorn i, des la subestació Granyena (les Garrigues),
l'energia d'altres cinc plantes fotovoltaiques properes, instaJ.Iacions que sumen 327,5 MW instaJ.Iats.
La construcció de part del tra~at de la línia, entre les subestacions de Maials i I'Aibi, esta vinculada a la tramitació del pare eolic
Pla del Cirerer, a Maials.
Una part del tra.;at d'aquesta
línia d'alta tensió esta vinculada
amb la tramitació del pare eolic
Pla de Cirerer (33MW), projectat
per Forestalia Renovables al terme de Maials.
Per connectar aquest pare eolic a la xarxa de transport de Red
Eléctrica, el projecte preveu diferents infraestructures electriques per transformar i transpor-

Juneda destinara 500.000
euros a diferents inversions
i a la compra de patrimoni
El Pie de I'Ajuntament de Juneda
celebrat el passat dijous al vespre
va aprovar una modificació pressupostaria de més de 500.000
euros per a la realització d'inversions i compra de patrimoni.
Entre les inversions previstes pel
consistori hi ha la urbanització
deis carrers Miguel de Cervantes,
d'Urgell i de les Casetes i es millorara !'entrada del carrer Fondo,
del carrer Prat de la Riba i del car-

rer Anselm Clavé (antiga caserna).
També es preve u la compra de
la Pista Pare Alegria i de la part
del darrere del carrer d'lgnasi Gavin per donar solució a una problematica historica a la localitat
de Juneda. Aquesta modificació
se centra a invertir també en áctuacions de millora del paviment
i de la senyalització.
Pel que fa a la liquidació de

FOTO: ACN / lmatge del pare eolic de Sant Antoni, al terme municipal de la Granadelia
tar l'energia generada fins al punt
de connexió a la SET Rubí. Entre
aquestes, s'inclouen la subestació transformadora Cirerer, que
també promou a Maials, i la construcció de la línia d'alta tensió de
220 kV entre la SET Cirerer i la SET
L'Aibi, ambdós projectes inclosos
dins de la mateixa tramitació que
el pare eolic Pla del Cirerer.
La SET Cirerer evacuaría a través de la línia d'alta tensió projectada l'energia produ'lda pel

pare eolic Pla del Cirerer, a més
del pare eolic Mangraners i de les
plantes fotovoltaiques Planes de
I'Ovella, Els Emprius i Pla deis Ca~adors .

Així mateix, des de la subestació tránsformadora Granyena
s'enviaria l'energia d'altres cinc
plantes fotovoltaiques que es promouen a l'entorn, les de Mallols
1, Mallols 2, Els Rasos, Els Vedats
i Aubagues.
L'Ajuntament de Torrebesses ja

ha anunciat la intenció de presentar aJ.Iegacions contra el projecte
de construcció de la línia d'alta
tensió entre Maials i Rubí, mentre
que altres consistoris del Segria i
les Garrigues afectats pel tra~at
també s'ho estan plantejant.
L'alcalde de Torrebesses, Mario
Urrea, considera que per evacuar
l'energia d'instaJ.Iacions eoliques i
solars s'hagi de construir una línia
electrica d'un centenar de quilometres "no té ni cap ni peus",

l'exercici 2020, !'informe d'intervenció de I'Ajuntament de Juneda
indica que el deute viu consolidat
a 31 de desembre de 2020 és del
5,71%. Cal tenir en compte que
els ajuntaments poden arribar
legalment a un endeutament del
75% com a maxim.
A l'exercici 2021 s'han indos
unes mesures socioeconomiques
per pal·liar !'impacte de la COVID-19, entre les quals hi ha ajuts
al comer~ local i autonoms. A
més, en aquest Pie es va aprovar
la suspensió de la taxa d'ocupació
de la via pública de les terrasses
deis serveis de restauració i hostaleria de Juneda per a l'exercici _
2021.
~~~~j. J~~_!-~~_:tge ~~~~rer lgnas~~~in ~-~ Juneda_
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La

SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

Les treballadores de la residencia
de la Pobla porten l'Ajuntament
als jutjats pel conflicte laboral
Afirmen que s'han topat amb una posició "inflexible"
La Pobla de Segur
ACN
El sindicat CGT i les treballadores
de la residencia municipal Nostra
senyora de Ribera de la Pobla de
Segur (Pallars Jussa) han decidit
tirar endavant una demanda laboral i han denunciat I'Ajuntament de la Pobla de Segur davant
la negativa a trobar una solució
pel conflicte laboral. El passat 22
de mar~ les treballadores de la
residencia geriatrica municipal
van presentar dos alternatives al
calendari laboral imposat unilateralment per I'Ajuntament des
del passat 1 de mar~. Les treballadores afirmen que s'han topat
amb una posició "inflexible" per
part de l'alcaldia i la direcció del
centre i aquest és el fet que els
ha portat a tirar endavant la demanda.
El passat 22 de mar~ les treballadores de la residencia geriatrica municipal van presentar
dos alternatives al calendari laboral "imposat unilateralment"
per I'Ajuntament des del passat
1 de mar~. Aquest era l'acord al
qual es van comprometre durant la mediació amb Treball del
8 de mar~. Pero l'alcalde del municipi Marc Baró (ERC) i la direc-

FOTO: ACN 1 Protesta de les treballadores de la residencia de la Pobla

ció del centre, en una trobada el
7 d'abril, "van refusar totes dues
propostes sense donar cap explicació aclaridora", afirmen les
treballadores. La plantilla "tenia
l'esperan~a" de trobar una solució d'última hora durant la conciliació d'aquest divendres. Pero no
ha estat així i s'han topat amb una
"posició inflexible per part d'alcaldia i la direcció del centre".
les treballadores · lamenten
aquesta actitud i no entenen la
negativa a les propostes presentades i recorden "els menyspreus

continuats" cap a les treballadores per part de I'Ajuntament. Les
treballadores denuncien que són
una plantilla, que en alguns casos, "porten anys enlla~ant contractes temporals" un darrera l'altre sense estabilitat laboral; que
ara mateix estan sota un conveni
ven~ut des del2007 i que esperen
negociar en breu; que ni es substitueixen les baixes ni s'atorguen
els permisos laborals pertinents.
Per aixo, les treballadores afirmen que "es preparen per l'augment en les mesures de pressió".
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Les Borges Blanques engega
una campanya per fomentar
l'ús deis vehicles electrics
l'Ajuntament de les Borges Blanques ha engegat una campanya
de promoció de vehicles electrics en que participen dos -tallers del municipi, amb l'objectiu
d'incentivar l'ús d'aquest tipus
de vehicles nets a les Borges.
Coincidint amb la recent posada en funcionament del punt
de recarrega de vehicles electrics al pare del Terrall, aquest
divendres a la tarda, dos tallers
del municipi han ofert una de-

El Palau d'Anglesola
és el primer poble
del Pla d'Urgell
en sumar-se a les
Viles Florides

Almacelles
instal·la un panell
informatiu amb
cinc rutes que es
poder fer a la vila

El Palau d'Anglesola s'ha sumat al projecte Viles Florides
promogut per la Confederació
d'Horticultura Ornamental de
Catalunya (CHOC) i que distingeix els municipis que treballen per la transformació deis
seus espais públics a través de
l'enjardinament i la millora deis
espais verds. Actualment ja són
150 els municipis entre Catalunya i Andorra que formen part
d'aquest projecte de les Viles
Florides. El Palau d'Anglesola s'ha convertit en el primer
poble de la comarca del Pla
d'Urgell que s'adhereix al moviment florit.

El Patronat Municipal d'Esports
d'Aimacelles ha instaJ.Iat, a
!'entrada del pavelló municipal
d'esports, un panell informatiu
de diferents rutes que es poden fer perla vi la. Un panell on
s'hi poden observar, marcades
amb diferents colors, el recorregut de les S variades rutes
establertes. les cinc rutes tenen diferents distancies i diferents graus de dificultats. Des
de la primera de 2 ki lometres
i poc desnivel! fins a la cinquena amb 7,4 km és la més llarga
i amb més desnivell del panell.
la resta són rutes amb distancies intermitges.

Ajuntament
de la Vila de Menarguens

,.

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT OE MENARGUENS
Acord del Pie de I'Ajuntament de Menilrguens perla qual s'aprova
inicialment expedient de modificació de puntual de les Normes
subsidiarias de Planejament de Menarguens
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Angels Fitó, guanyadora
del premi de Novel· la Breu
Angels Fitó (Barcelona, 1970}
és el guanyadora del 33e Premi
de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa amb Si no ho fas tu, ho
!aré jo, una obra de ficció en la
que !'autora, que és vicerectora

de Competitivitat i Ocupabilitat
a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC}, "aprofundeix en el
cost físic i emocional de les renúncies vitals a través d'un singular univers de personatges".

mostració des de l'estació de
recarrega i, durant un mes, posaran a disposició deis borgencs
i les borgenques dos vehicles
completament electrics perque
els puguin provar. Hi participen
el taller Auto Reparació Borges,
que deixara un Opel Corsa totalment electric, i lbsauto Ocasió,
que cedira un Nissan Leaf i un
Kia Xceed perque els qui vulguin
fer el pas cap al vehicle electric,
tinguin ocasió de provar-lo.

Aprovada inicialment la proposta de modificació puntual de les Normes
subsidiarias de Planejament de Menarguens, de conformitat amb els
articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28
d'abril, d'AvaluacióAmbiental de Plans i Programes, se sotmet a informació
pública pel termini d'1 mes, a comptar des de la publicació de l'últim anunci
publica! (BOP, tauler electronic, i un diari de la provincia de Lleida).
Du ran! dit termini podré ser examinada per qualsevol interessat en les
dependencias municipals situadas en Placa de I'Església, 1, de Menarguens
perqué es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents duran! l'horari
d'oficines. Així mateix, estara a la disposició deis interessats a la seu
electrónica d'aquest Ajuntament [http://menarguens.eadministracio.cat].
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicencies urbanístiques
en aquellas arees les noves determinacions de les quals suposin
modificació del regim urbanístic vigent

"S.A.T. JAUMET D'ASTELL
NÚM.1.491 CAT"
F-25569120
La Junta General Universal i Extraordinaria de la Societat de data 8 d'abril del corrent any 2.021 ,
va acordar, per unanimitat de la
totalitat deis seus socis, transformar I'Entitat en una Societat
de Responsabilitat Limitada,
passant a anomenar-se "JAUMET-D'ASTELL, S.L." i en conseqüéncia, modificant els seus
Estatuts socials per adaptar-los
a la nova forma social.
El que es fa públic en compliment del que disposa I'Art. 14.1
de la Llei 3/2.009 de 3 d'abril.
Lleida, a 9 d'abril del2.021 .
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