
I 14 I COMARQUES 

PAERIA DE CERVERA 

EDICTE 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de març de 2021, va acordar: 

"PRIMER. Assumir la iniciativa de la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE CERVERA- CREA
CIÓ DEL PAU CASTELLNOU-CASC ANTIC (PEL DESENVO,LUPAMENT DE PMU CASTELLNOU CASC ANTIC DE 
CAGREGAT DE CASTELLNOU DE LES OLUGUES i CREAGIO DEL PAU CASTELLNOU CASC-ANTIC, en els.termes 
previstos en l'article 101.3 del TRLU í l'article 107.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Regla
ment de la Llei d'Urbanisme (RLU). 

SEGON. Aprovar ínícíalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE CERVERA- CREACIÓ DEL PAU 
CASTELLNOU-CASC ANTIC (PEL DESENVOLUPAMENT DE PMU CASTELLNOU CASC ANTIC DE CAGREGAT DE 
CASTELLNOU DE LES OLUGUES I CREACIÓ DEL PAU CASTELLNOU CASC-ANTIC, en els termes i abast establerts 
en la documentació tècnica de la proposta í d'acord amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU i 117, 118 i 107 
del RLU. 

TERCER. Obrir un període d'Informació pública pel termini d'un mes amb allò establert als articles 8.5 i 85.4 del 
TRLU í art. 23 del RLU, estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://cerve
ra.sedelectronica.es/boatd, mitjançant anunci en el Butlletí Ofrcial de la Província de lleida i en un dian de gran· 
tiratge l'àmbit local. Durant aquest terminí quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo 
perquè es presentin les al-legacions que s'estimin pertinents.' El terminí d'informació pública es computa des de la 
darrera publicació obligatòria. 

QUART. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urba
nització com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel-lacíó, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instaHacíons o ampliació o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Els efectes 
de Ja suspensió es mantindran fins a l'entrada en vigor de la modificació puntual del POUM i la resta de supòsfts de 
l'art. 103.4 del RLU, essent aplicables els límits de l'art. 74 deiTRLU. 

CINQUÈ. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments, el terme municipal déls quals, 
confiní amb l'àmbit de la modificació, en els termes de l'article 85.7 del TRLU i 117.3 del RLU. 

SISÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, d'acord amb allò 
establert a l'article 85.5 del TRLU." 

Contra l'acord d'exposar al públic l'aprovació inicial, que és un acte de. tràmit en via administrativa, no es podrà 
interposar recurs, sense perjudici que es pugui exercitar el que s'estimi procedent, de conformitat amb el que 
disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminístratíu comú de les administracions 
públiques (LPAC). 

Contra l'acord de suspensió de llicències, en tractar-se d'un acte de tràmit quàlíflcat, es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan de l'Ajuntament que l'ha dictat en el termini d'un mes, o 
directament recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el termini de 
dos mesos, tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat 
resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i, a partir de l'endemà, podrà ésser interposat recurs conten
ciós-administratiu. 

Tol això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient 

L'àmbit de. suspensió de llicències a què es refereix el punt quart de l'acord transcrit, queda reflectit en el plànol 
següent: 
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Donant compliment a l'acord adoptat pel Ple, l'expedient restarà exposat al públic per terminí d'un mes al següent 
enllaç https://cervera.sedelectronica.es/board i a les dependències municipals, podent-se presentar al-legacions 
mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 16 de la LPAC. 

La qual cosa es la pública per a coneixement general. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

SEGRE I 
Dimecres, 7 d'abril de/2021 

MEDI AMBIENT ESPAIS NATURAlS 

nuncien danys de 
totterrenys al Parc 
de l'Alt Pirineu 
Durant la Setmana Santa, i demanen a 
Mossos i Rurals que reforcin la vigilància 

Pilones per impedir el pas arrancades a Sant Joan de l'Erm. 

C. SANS I REDACCIÓ 
I LA SEU I Responsables del Parc· 
Natural de l'Alt Pirineu i de 
l'estació d'esquí nòrdic de Sant 
Joan de FErm van denunciar 
ahir destrosses provoéades 
pel pas de cotxes 4x4, buguis 
i quads en pistes forestals on 
estan prohibits els vehicles a 
motor. Va passar per Setmana 
Santa i els vehicles, tots amb 
matrícules d'Andorra, els van 
veure el guarda de Sant Joa_n 
de l'Erm i turistes. Des del Parc 
van lamentar els fets i van asse
gurar que "són sancionables". 
Els Mossos d'Esquadra van ai
xecar dos actes per infu-ingír la 
normativa d'accés motoritzat al 
medi naturaL 

Des de Sant Joan de l'Erm 
van explicar que en els últims · 
quatre festius van detectar set 
buguis,. cinc totterrenys i tres 
quads. Apunten que van des
trossar bar a,¡¡. es de fusta que 
Íl¡lpedeixen é! pas i que el Parc 
Natural havia mstaHat feia tot 
just dos setmanes per evitar l'ac
cés amb vehicles a motor (vegeu 
SEGRE del27 de març). Alguns 

MUNICIPIS INICIATIVES 

conductors, lamenten, es van 
enfrontar als turistes. El Parc 
Natural ha sol· licitat als Mos
sos d'Esquadra i als Agents 
Rurals que "reforcin" la vigi
lància i ahir van assegurar que 
increme:qtaran els sistemes que 
impedeixen el pas de vehicles 
motoritzats. 

Una barbacoat 
inaccessible 
per una tanca 
1111 D'altra banda, veïns de 
Vall de Cardós van denun
ciar que unà batbacoa a 
l'aire lliure ha quedat inac-

, cessible. Al seu voltant 
han instaHat una tanca i 
un pastor elèctric per re
unir al recinte cavalls que, 
dies abans, pasturaven en 
un prat proper. Els veïns 
van indicar que s'han di
rigit al parc i al consisto
ri per saber qui és el res
ponsable, per ara sense 
resposta. 

Consulta a Tremp sobre 
la ubicació del mercat 
X.R; 
I TREMP I L'ajuntament de Tremp 
posarà en marxa una consulta 
sobre la ubicació del mercat set

. mana! dels dilluns, que té unes 
cinquanta parades. L'alcaldes
sa, Pilar Cases, va explicar ahir 
que a finals de l'any passat es va 
traslladar a la zona del pavelló 
del Juncar per disposar de més 
espai í hi va haver "gent a favor 
i d'altres en contra" d'aquesta 
opció, A mitjans de març va 
tornar a la plaça Catalunya i 

els carrers Lleida i Barcelona. 
Així doncs, els dies 12, 19 i 26 
d'aquest mes, coincidint amb el 
mercat, es faran enquestes als 
paradísies i també als visitants 
per conèixer quina de les dos 
ubicacions prefereixen. Cases 
va assenyalar que la consulta 
serà vinculant i que per a això 
seran necessaris un mínim de 
150 vots. Hí podran participar 
totes les persones que siguin 
majors de divuit anys i puguin 
acreditarque viuen a Tremp. 

cfarre
Resaltado



COMARQUES I 1 s I SEGRE 
Dimecres, 7 d'abril del2021 

EDUCACIÓ CENTRES 

Almenys set municipis obriran una 
guarderia rural els pròxims 2 cursos 

EXÈRCIT 

Demanen "usos 
civils" per a 
I'AGBS de Talarn 
1 TALARN 1 La CUP va reclamar · 
ahir que l'Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials (AGBS) 
de Talarn passi a tenir usos 
civils. A Twitter, van criticar 
que "el feixisme impregna 
l'exèrcit espanyol des dels 
fonaments". Van reaccionar 
així a la denúncia anònima 
que va fer pública dilluns el 
grup Ciudadanos de Unifor
me, que va dir que va rebre 
una queixa sobre "discursos 
feixistes" de professors de 
l'AGBS (vegeu SEGRE d'ahir). 
Aquest diari va intentar ahir, 
sense èxit, saber la versió del 
ministeri de Defensa. 

Educació assegura que els ajuntaments podran recuperar fins un 80% del cost de 
cada mestre li Els municipis han d~aportar-hi cada any 30.000 euros 

H.C. LESCLAUS ] 

Pla pilot 
I El 2015 es va posar en marxa 
un pla experimental perquè les 
escoles rurals tinguessin guar
deria, la qual cosa havia de faci
litar la continuïtat dels col-legis 
i poder donar més serveis a les 
famílies. 

Nova ordre 
I Una nova ordre d'Educació 
converteix el pla pilot en pro
grama i deixa la contractació de 
personal en mans de la Genera
litat per motius legals. També fi
xa l'aportació dels ajuntaments 
en 30.000 euros a l'any i afirma 
que se'n pot recuperar un 80%. 

PO LITI CA 

1 LLEIDA I Almenys set municipis 
de Lleida estrenaran en els prò
xims dos cursos una guarderia 
a l'escola rural, una possibilitat 
a la qual poden acollir-se des 
del2015 localitats de menys de 
2.500 habitants. Aquesta opció 
suposa menys costos que una 
guarderia municipal o traslladar 
els petits alumnes a localitats 
veïnes que disposen d'aquest 
servei. El delegat d'Educació 
a Lleida, Carles Vega, va ex
plicar ahir que així ho faran 
el curs vinent Vall de Cardós, 
Massalcoreig i Cubells, a més 
de Llavorsí, on l'ajuntament 
preveu tancar l'escola bressol 
municipal i obrir la guarderia 
rural. Va afegir que almenys 
tres ajuntaments més han mos
trat la intenció de comptar amb 
el nou equipament rural per al 
curs 2022-2023. 

L'escola de Sant Ramon, una de les afectades. 

Canvis al consell 
del Pallars Jussà 
després dei14-F 

El pla pilot de guarderies ru
rals iniciat el2015 finalitzarà de 
manera definitiva el curs 2023-
2024 i tots els tècnics d'educació 
infantil (TEI) seran contractats 
directament per la conselleria. 
El nou programa preveu que els 
ajuntaments aportin 30.000 eu
ros anuals per sufragar el cost 
del mestre, una cosa que, segons 
afirmen alguns alcaldes, implica 
duplicar la despesa en relació 
amb els contractes que assumi
en directament. 

Vega va assegurar que l'apor-

tació dels ajuntaments és vigent 
des del2017 i que els convenis 
anteriors, quan la contractació 
anava a càrrec dels consisto
ris, hauran d'adaptar-se a la 
norma actual. Va afegir que 
els municipis poden recupe
rar fins a 25.000 euros (un 80 
per cent de l'aportació) amb els 
ajuts de la Generalitat a escoles 
bressol (1.450 euros per alum
ne i curs que s'incrementaran 
fins a 1.600) i les quotes de les 
famílies (1.800 euros a l'any 
per plaça), que el departament 
d'Educació deixarà en mans dels 
ajuntaments. 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Crespin i Jiménez, ahir en una rotonda que dona accés a I'A-2. 

L'Estat renova el ferm de 4,5 
quilòmetres de l'autovia A-2 
I LLEIDA I L'Estat renovarà a partir 
del dia 19 el ferm de 4,5 quilò
metres de l'A-2 entre Torrefar
rera i Corbins. Com va avançar 
SEGRE, s'actua a la calçada cap 
a Saragossa (l'any passat es va 
fer en direcció a Barcelona) i les 
obres duraran sis setmanes. El 

subdelegat, José Crespín, i l'al
calde de Torre-serona, Agus
tí Jiménez, van visitar ahir la 
zona. Crespín va destacar que 
l'objectiu és "incrementar la se
guretat". L'Estat preveu renovar 
tot el ferm de Torrefarrera als 
Alamús. 

Més de trenta pobles tenen una 
escola bressol al col·legi 
• El delegat d'Educació a 
Lleida, Carles Vega, va as
senyalar que uns trenta-cinc 
ajuntaments s'han acollit a 
l'opció d'obrir una llar d'in
fants a l'escola rural. La con
selleria, que dirigeix ERC, 
estima que la fórmula inici
al del conveni, que deixava 
en mans dels ajuntaments 
la contractació del tècnic 
d'educació infantil (TEI), 

Paeria de Balaguer 

no és jurídicament viable i 
que ha de ser la Generalitat 
la que ho assumeixi. Fins al 
2017 ho van fer els consis
toris i alguns han assegurat 
que costava entre 15.000 i 
18.000 euros (vegeu SEGRE 
de dissabte). Estan governats 
per PDeCAT o Junts. El de 
Vall de Cardós va demanar 
al març que la conselleria 
assumeixí el cost del servei. 

ANUNCI 

1 TREMP I Antoni Flores va pre
sentar ahir la renúncia al càr
rec de conseller comarcal del_ 
Jussà després que fos elegit 
diputat al Parlament per ERC 
després de les eleccions del 
14-F. Es preveu que la va
cant l'ocupi l'alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases. Flores 
era vicepresident primer i 
el substituirà Toni Millet, 
edil de Salàs de Pallars. Al 
ple d'ahir es va aprovar una 
moció per demanar el desple
gament immediat dels serveis 
territorials de la Generalitat 
al Pirineu. 

Expedient 29/2021 .·Exposició pública i cobrament del padró fiscal de la Taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent 
al4t trimestre exercici 2020. 
El Paer de la Paeria de Balaguer, per resolució núm. 499 de data 31 de març de 2021, ha aprovat el padró fiscal de la taxa per 
distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 4t trimestre de 2020. 
Aquests padrons romandran exposats al públic per un període d'un mes, comptats a partir del dia hàbil següent al de la publicació 
d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Aquesta exposició pública tindrà, a partir del dia següent al de l'acaba· 
ment del termini, el caràcter de notificació de les liquidacions a cadascun dels subjectes passius que figurin en aquest padró, de 
conformitat amb el que disposa l'article 102, apartat 3, de la Llei General Tributària. 
Contra aquestes liquidacions, que no posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició previst a l'article 14.2 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d'exposició pública del padró. 
Període voluntari de pagament: Des del 8 d'abril al 1 O de juny de 2021, d'acord amb el calenóari de tributs municipals de l'exercici 
2020, aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària, de 21 de desembre de 2020, i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 
249, de data 28 de desembre de 2020. 

, Lloc i horari de pagament: El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària del document de 
cobrament que serà expedit per l'Ajuntament. El document de cobrament que serà tramés per correu al domicili fiscal dels 
contribuents o podrà ser recollit a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva 
recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment. 
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentaria hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la 
corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament. 
Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. · 

, En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà deiS per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constren
yiment. Notificada aquesta, s'exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 1 O per 100 de l'import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del20 per 100 
de l'import del deute no ingressat més els interessos de demora. 

Balaguer, a la data de la signatura electrònica. 
El Paer en cap 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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TRIBUNALS JUSTÍCIA 

Un de cada dos judicis en Audiències 
Provincials és. per abusos sexuals 
Un lleidatà s'enfronta avui a una petició de quatre anys i nou mesos de presó acusat 
d'abusar d'una nena li La de Lleida ha sentenciat tres d'aquests casos aquest any 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Més de la meitat dels 
judicis que se celebren aquesta 
setmana a les Audiències Pro
vincials de Catalunya són per 
delictes sexuals. Segons fonts ju
dicials, són 13 d'un total de 23, 
dels quals en nou casos les víc
times eren menors d'edat. Entre 
aquests judicis, ahir va comen
çar la vista oral per una violació 
múltiple a una jove, quan tenia 
divuit anys, a Sabadell (més in
formació a la pàgina 21). L'Au
diència de Lleida ha acollit des 
de començament d'any quatre 
judicis per delictes sexuals i avui 
té previst acollir-ne un altre en 
el qual un acusat s'enfronta a 
una petició de presó de quatre 
anys i nou mesos per presump
tament fer tocaments a la filla 
de la seua parella quan la menor 
tenia tretze anys. 

Dels quatre judicis d'aquest 
tipus celebrats aquest any a 
l'Audiència Provincial de Llei
da, tres ja tenen sentència. Un 
home de 52 anys va acceptar el 
mes de febrer passat una con
demna de dos anys de presó per 
fer tocaments a una menor de 
tretze anys a Sort. Per la seua 
banda, el tribunal va imposar 
només dos anys de presó a un 
jove per violar la seua exparella 
al replà de casa seua a Lleida 
malgrat que la víctima li va dir 
fins en cinc ocasions que no vo
lia mantenir relacions sexuals. 

TRIBUNALS NATURALESA 

Vista de l'entrada a l'Audiència Provincial de Lleida. 

MENORS 

De 13 judicis a Catalunya 
per abusos sexuals aquesta 
setmana, en nou les 
víctimes són menors 

En el tercer cas, el tribunal va 
absoldre un acusat d'abús se
xual a una dona a Mollerussa, 
judici en el qual la Fiscalia no va 
presentar acusació. Encara que
da per conèixer-se la sentència 
contra un acusat de violar una 
dona a Lleida que va ser jutjat el 

mes de març passat, i per a qui 
el Ministeri Públic demana una 
condemna de set anys de presó. 

En els últims anys, les denún
cies per delictes sexuals han 
augmentat, malgrat el descens 
registrat a causa de la pandèmia 
l'any passat. Un augment que 
els experts atribueixen a una 
conscienciació més gran i visi
bilització d'aquesta problemà
tica, que continua arrossegant 
una gran xifra negra de casos 
que mai arriben a denunciar-se. 
Sobretot quan les víctimes són 
menors, a més dels casos que no 
arriben a judici. 

Les denúncies 
baixen a causa de 
la pandèmia, amb 
18 casos el2021 
• Les denúncies han bai
xat de forma generalitza
da en pràcticament tots els 
delictes, també en el cas 
dels sexuals. Segons les 
dades dels Mossos d'Es
quadra, entre els mesos 
de gener i febrer d'aquest 
any s'ha tingut coneixe
ment de divuit casos a les 
comarques lleidatanes 
(com ja va publicar ahir 
SEGRE), prop de la meitat 
que en el mateix període 
de l'any passat. Malgrat 
l'últim any, que ha marcat 
una reducció de les denún
cies, val a destacar que les 
estadístiques mostren una 
evolució a l'alça gràcies 
a una visibilització més 
gran i conscienciació de 
les víctimes i de la societat 
en general per denunciar 
qualsevol abús. De fet, a 
causa d'aquest augment de 
denúncies, es podrà veure 
en els propers mesos més 
judicis a l'Audiència de 
Lleida per abusos i agres
sions sexuals que ja estan 
assenyalats. 

Querella per la mort d'aus electrocutades 
Fiscalia acusa Endesa de delicte mediambiental i contra la fauna per no tenir les línies 
en condicions i la companyia assegura que actua "en correcte compliment de la llei" 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I La Fiscalia de Medi 
Ambient ha presentat una que
rella contra la companyia En
desa i sis dels seus directius a 
qui acusa d'incomplir la llei p~r 
l"'alta perillositat" de les seues 
línies elèctriques, que en els úl
tims anys han causat la mort de 
centenars d'aus per electrocució 
a Catalunya. 

A la querella, que ja ha admès 
a tràmit un jutjat de Vic, la Fis
calia acusa la companyia d'un 
delicte contra el medi ambient 
i un altre de continuat relatiu a 
la protecció de la fauna, i adver
teix , per exemple, que les línies 
elèctriques d'Endesa a la pro
víncia de Barcelona incomplei
xen la normativa i suposen una 
"autèntica trampa mortal que 
està afectant greument l'avi
fauna des de fa anys". La.Ge
neralitat va incoar l'any passat 

LES CLAUS 

Querella admesa a tràmit. El jutjat de Vic ha admès a tràmit 
la querella presentada per la Fiscalia de Medi Ambient contra la 
companyia i sis dels seus directius que acusa d'un delicte contra 
el medi ambient i un delicte continuat relatiu a la protecció de 
la fauna. 

Expedient. La Generalitat va incoar l'any passat 141 expedients 
contra companyies per electrocucions d'aus, la majoria de les 
quals contra a Endesa. Hi va haver 38 casos a Lleida. 

Inversió de 4,6 milions. Endesa assegura que aquest any in
vertirà 4,6 milions d'euros a adequar línies per protegir les aus, 
que el 2020 va destinar 2,2 milions i va adaptar 659 suports i 
l'agost del 2020 va firmar amb la Generalitat un protocol d'ac
tuació per aquest any i futurs exercicis. 

141 expedients a companyies, la 
majoria a Endesa, dels quals 38 
eren a les comarques de Lleida. 

Segons afirma el Ministeri 
Públic, malgrat ser conscient 

del risc de moltes de les seues 
torres, la companyia Endesa 
s'ha "limitat a realitzar actua
cions que poden definir-se com 
a molt puntuals", sempre a ins-

tàncies de la Fiscalia i els Agents 
Rurals, sense emprendre cap 
"inversió decidida" per revertir 
la situació. 

Per la seua part, Endesa va 
afirmar que actua "en correc
te compliment de la llei" en tot 
allò relatiu a medi ambient i es
pecialment sobre avifauna. La 
companyia també va lamentar 
no haver rebut encara la in
terlocutòria i va recordar que 
1'11 de març va presentar el Pla 
Avifauna d'Endesa a Catalunya, 
pel qual invertirà aquest any 
4,6 milions d'euros a adequar 
línies per protegir les aus. L'any 
passat va invertir 2,2 milions i 
va adaptar 659 suports; en l'úl
tim trienni (2018-2020) es van 
adequar més de 2.000 suports, 
i l'agost del2020 va firmar amb 
la Generalitat un protocol d'ac
tuació per a aquest any i futurs 
exercicis. 

SEGRE 
Dimecres, 7 d'abril del 2021 

ACTUACIONS 

Les obres precintades. 

Precinten una 
construcció per 
no tenir llicència 
a Talarn 
I TALARN I Els Agents Ru
rals van precintar ahir una 
construcció que s'estava fent 
sense comptar amb llicència 
municipal a Talarn. Segons 
van explicar a tràvés de les 
xarxes socials, l'actuació es 
va dur a terme a petició de 
l'ajuntament d'aquest munici
pi del Pallars Jussà a l'espera 
que els responsables tramitin 
la llicència corresponent per 
portar a terme aquesta mena 
d'obres. 

D'altra banda, els Agents 
Rurals han denunciat dos 
persones a les Garrigues per 
fer cremes de restes vegetals 
sense autorització. Van re
cordar que el període de pro
hibició de fer foc a m.enys de 
cinc-cents metres de terreny 
forestal està vigent per risc 
d'incendi i només es pot dur 
a terme amb.una autorització 
excepcional i complint una 
sèrie de condicions, que en 
el cas dels denunciats no es 
complien, per la qual cosa es 
va obrir expedient. 

BOMBERS 

Sufoquen un 
foc en una zona 
inaccessible 
d'Alt Àneu 
I ALT ÀNEU I Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahir a la tarda en l'extinció 
d'un incendi de vegetació 
que va calcinar 1.300 me
tres quadrats a Borén, a Alt 
Àneu. El foc es va declarar a 
les 14.30 hores al costat del 
pantà de Borén en una zo
na inaccessible. L'incendi va 
poder ser estabilitzat cap a 
les 16.00 hores i els efectius 
van actuar al perímetre amb 
eines manuals. En l'extinció 
van treballar cinc dotacions 
terrestres i un helicòpter. 
D'altra banda, els Bombers 
també van apagar ahir petits 
incendis que van tenir lloc 
a Lleida i Juneda . També 
van treballar en la neteja de 
via a Ivars d'Urgell després 
que bolqués el remolc d'un 
camió. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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