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Sense cita previa a les oficines de
I'INSS de Lleida, Tarrega i Balaguer

Descobreix amb
el mobil tres
lladres al seu
habitatge

L'aplicació sols permet demanar-la per als centres de Tremp o la Seu 11 En processos
de o lic · d de nacio a 1 at pe_r esidencia es dona hora per d'aquí a un any

Gravats amb les
cameres de seguretat

A. GUERRERO
1LLEIDA 1Demanar cita previa per

mternet per ser ates a les oficines de l'Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS) de
Lleida, Tarrega i Balaguer és
una missió impossible. L'aplicació informatica només facilita
cites per als centres de Tremp
i la Seu d'UrgelL A la capital
del Jussa es podía demanar cita per avui i ~ la de l'Alt Urgell,
per dilluns. Es una situació que
porta així diversos mesos a causa deis efectes de la pandemia.
És el cas, per exemple, d'un veí
d'Agramunt que per tramitar la
seua jubilació va acudir a Tremp
davant la impossibilitat de ferho a Tarrega, Balaguero Lleida,
les localitats més proximes.
Sobre la impossibilitat de demanar cita en aquests tres centres, la subdelegació va explicar
ahir a aquest diari que es deu al
volum de demanda existent i a
les limitacions d'aforament, que
no permeten atendre presencialment més persones.
La subdelegació va afegir
que, segons les dades facilitaAFORAMENT

La subdelegació del Govern
atribueix aquesta situació a
les limitacions d'aforament
per la pandemia
des ahir per la direcció provincial de l'INSS, en aquest primer trimestre d'any s'han ates
7.548 persones a les diferents
oficines provincials, la majoria
de les quals de forma presencial
i un 18% de forma telefonica.
En aquest període, la demanda
i les atencions presencials s'han
incrementat un 31%.
D'altra banda, també hi ha

malestar de ciutadans per la
<;Iemora en processos administratius com ara la sol·licitud de
nacionalitat espanyola per motius de residencia. Es el cas d'un
lleidata que fa més de 15 anys
que és a l'Estat espanyoL
Fa temps que ha iniciat els
tramits i la cita que li han donat és per d'aquí un any. Fa uns
mesos, el ministre de Justícia,
Juan Carlos Campo, va admetre
!'existencia d"'un gran tap" en
la tramitació deis expedients
de nacionalitat espanyola per
residencia, i va explicar que el
31 de gener del 2020 hi havia
"291.000 expedients endarrerits" i el2019 se'n van resoldre un total de 112.358.

Detinguda una dona
escapada de la justída
La Guardia Urbana
va detenir ahir a la tarda al
carrer Nou una dona després
de comprovar que tenia en
vigor una ordre de cerca i
detenció.

1 LLEIDA 1

Denundat perfer una
festa al seu pis
1 LLEIDA 1 L'inquilí d'un

Cua ahir a la comissaria de la Po licia Nacional.

Rescaten una llorigada
d'aneguets a la Seu Vella
REDACCIÓ

Treballadors de la Seu
Vella, oper aris i agents de la
Guardia Urbana van participar
ahir al matí en un exotic rescat
a la Seu Vella: el d'una llorigada
d'aneguets que es passejaven pel
m onument. Va ser a mig matí
quan empleats de la Seu Vella
van descobrir que hi havia un
grup d'anecs en un buit entre
unes pedres.
Hi havia dos exemplars adults
pero aquests no es v~n deixar

Guardia Urbana
i els Mossos d'Esquadra van
detenir ahir a la tarda un
home acusat de robar en un
domicili situat al número 19
del carrer Corts Catalanes .
L'inquilí va avisar la policía
després de veure pel móbil,
a través de les cameres de seguretat que té instaHades,
que hi havia tres persones
robant a !'interior de l'habitatge. Rapidament s'hi van
despla~ar diverses patrulles.
Alguns ve1ns van explicar
que els lladres havien entrat
amb els objectes robats en un
domicili del carrer Penedes.
Els agents van poder localitzar un deis tres suposats
delinqüents, que va ser arrestat coma presumpte autor
d'un delicte de.robatori amb
for~a. A més, van recuperar
un televisor i dos bicicletes
que havien sostret. Tot i aixó,
a hores d'ara la investigació
continua oberta.

lmatge ahir de l'edifici de I'INSS a la ciutat de Lleida.

FAUNA ANIMALS

1 LLEIDA 1

1 LLEIDA 1 La

agafar. Finalment, van aconseguir "capturar" una desena de
críes. L'objectiu era ajuntar-los
amb els exemplars adults per
poder portar-los a la canalització del riu pero, al no ser possible, estava previst portar-los al
Centre de Fauna de Vallcalent.
Fa dos setmanes, el 31 de mar~,
la Guardia Urbana i els Mossos
d'Esquadra van localitz ar un
poni que es passejava sol perla
ciutat davant la mirada atónita
deis ve1ns.

Moment del rescat de les críes d'anec.

pis del
carrer Templers va ser denunciat ahir a la matinada
per molesties vei'nals. Els
agents van comprovar a les
02.00 hores que tenia la música molt forta
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COMARQUES

INSTITUCIONS DIPUTACIÓ

ENERGIES RENOVABLES

La Diputació va ajustar 865
expedients a lntervenció

Set municipis de les
Garrigues ja veten
plantes solars i eoliques

Pels informes negatius de la interventora, un 11% del total

E. F
H.C./R.R.

LESCLAUS
de la interventora de la Diputació sobre
les auditories de control financer dutes a terme el 2020 (referides al 2020 i al 2019) conclou que es van emetre 7.651
informes sobre expedients,
deis quals 865 van ser desfavorables, la qual cosa suposa un
11% sobre el total. Malgrat tot,
Intervenció assenyala al document, a que ha tingut accés
aquest diari, que la corporació no va adoptar cap decret ni
cap acord contrari als informes
discrepants, un fet que implica
que els va adaptar als criteris
de la interventora. En concret,
aquesta va emetre 5.458 inforElena Ferre i Jau me Moya (ECP), als jutjats de Lleida.
mes sobre la Diputació (567 de
desfavorables); 1.294 de l'IEI
(165 de desfavorables); 267
Denúncia a la Fiscalia d'ECP. En Comú Podem (ECP) va dedel Patronat de Turisme (6
nunciar ah ir a la Fiscalia contractacions de la Diputació del
de desfavorables) i 412 del de
2017 que qüestiona un informe de la Sindicatura de Comptes.
Promoció Económica (127 de
Ho van fer després d'encarregar un informe jurídic que apredesfavorables). També va fer
cia indicis de prevaricació. Van recordar que tres membres de
153 auditories a Recaptació;
!'anterior govern provincial formen part de l'actual (Rosa Ma22 al Concorci Catala per al
ria Perelló, Jordi Latorre i Rosa Pujol) i van insistir a demanar
Dcsenvolupament Local i 45 de
la seua dimissió o que el president, .loan Ta!arn (ERC); els cessi.
GlobaLleida. En cap d'aquests
tres casos no hi va haver disDenúncia anterior de Cs. es va denunciar aquests mateixos
crepancies d.'intervenció.
fets davant de la Fiscalia el mes de marc;: passat.
Fonts de l'equip de govern
(ERC i Junts) van assegurar
que la majoria dels informes
Precisament, el Butlletí Ofi- vinent (el ple d'abril se celebra
contraris es refereixen a causes cial de l'Estat va publicar ahir dema). Els últims llocs que ha
menors, com ara errors en la el nomenament del nou inter- ocupat com a interventor han
determinació del'IVA. Tanma- ventor, el procés de selecció del estat a Rubí i a Viladecavalls.
teix, van admetre que la falta qual va comenc;ar al novembre. Val a dir que Manau optava a
de recursos podía haver pro- Ellloc !'ocupara Jordi Manau la plac;a al costat de la intervenpiciat els desajustos que van Terrés. S'incorporara al carrec tora sortint i l'exinterventor
amb tota probabilitat dilluns Josep Mateu.
haver de reparar-se.
1 LLEIDA 1 L'informe

1EL SOLERAS 1L'ajuntament

del
Soleras ha suspes durant un
any les llicencies per implantar al municipi centrals solars
i eoliques. D'aquesta manera, se suma als municipis de
la Granadella, Granyena,
els Torms, la Pobla de Cérvoles, el Cogul o el Vilosell
que també han aprovat una
moratoria d'un any per frenar aquests projectes als seus
termes municipals. L'alcalde
del Soleras, Jordi Sarlé, va
explicar que el consistori ja
ha presentat al-legacions a
cinc deis projectes, tres deis
quals han estat rebutjats per
la ponencia ambiental i "no

prosperaran". "No estem en
contra de les energies renovables, sí que estem en contra deis macroprojectes que
hipotequen el sol agrari", va
dir. El president del consell
de les Garrigues, Jaume Setó, va apuntar que d'aquí a
una setmana hi ha prevista
un reunió amb representants
deis consells de la Conca de
Barbera, l'Urgell o la Terra
Alta per debatre una estrategia comuna. Segons Setó,
la implantació de pares eolics
i solars també es debatra en
un consell d'alcaldes. A més,
va assegurar que "no hi ha
cap projecte solar aprovat a
la comarca".

Territori tara un pas per creuar en bici la C-53
1PENELLES 1Territori ha

adjudicat per 32.000 euros la redacció
del projecte constructiu per definir un pas a diferent nivell a
la. C-53 a Castellsera perdonar continuilat a una via ciclista
entre Penelles, Castellsera i el Castell del Remei. El pressupost de les obres es valora en 160.000 euros.

Manifest per un turisme sostenible post-Covid
El Patronat de Turisme de la Diputació i el consell
del Jussa s'han sumat al manifest de la revista Descobrir
Catalunya que proposa d'aprofitar els aprenentatges que ha
deixat la pandemia per avanc;ar cap a un model de turisme
sostenible. Des del setembre han estat moltes les institucions
i entitats que s'han afegit al manifest.

1 LLEIDA 1

Correus renova l'oficina de les Borges Blanques
1 LES BORGES 1 Correus

TRANSPORT PÚBLIC
PAERIA DE CERVERA

EDICTE

La línia de la costa,
tallada cinc setmanes
de la Plana a Sant Vicen~

Aprovat inicialment el projecte 1
d'urbanització del sector Cervitrans
que inclou els documents Projecte
d'urbanització del sector CERVI- ,
TRANS, i Projecte d'accés al sector
Cervitrans Carretera N-lla. PO
1 LLEIDA 1 Renfe establira un
516+700, promogut perla societat
servei alternatiu per carreWM VEVEEMA, S.L., mitjangant
tera entre les 9 hores del19
acord de la Junta de Govern Local
d'abril i les 13 hores del24 de
en sessió del dia 06/04/2021, de
maig (cinc setmanes) a la líconformitat amb els articles 89.6 i
nia R-13 de Lleida a Barcelo119.2.c) del Text refós de la Llei
na per la costa, al tram entre
d'urbanisme, aprovat per Decret
la
Plana-Picamoixons i Sant
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se
Vicenc;
de Calders, per obres
sotmet a informació pública pel
en la infraestrucde
millora
termini d'un mes, acomptar des de
tura.
El
servei
per carretera
l'endema al de publicació del
comportara un important inpresent anunci en el Butlletí Oficial
crement del temps del viatge
de la província de Lleida.
respecte al trajecte amb tren.
Així mateix, estara a la disposició
Renfe refor~ara la informació
deis interessats a la seu electronica
amb la incorpora ció de persod'aquest Ajuntament https://cervenal d'atenció al client.
ra.sedelectronica.es/board perqué
D'altra banda, FGC preveu
es formulin les al·legacions que
restablir a finals d'aquesta sets'estimin pertinents.
mana la circulació de treos entre Balaguer i la Pobla de SeCervera, 9 d'abril de 2021
gur després d'un despreniment
El Paer en Cap
a la via el12 de mar~.

D'altra banda, els usuaris de
les línies de bus d'Alfarras (e2),
Alcarras (e3) i Almacelles (eS)
a Lleida, operades per Gamón
i Lax Autocars, podran pagar
amb targeta bancaria als husos
Exprés.cat des d'avui.
BUS EXPRÉS

Els usuaris del bus exprés
de Lleida a Almacelles,
Alcarras i Alfarras poden
pagar amb targeta
Els vehicles incorporen un
datafon i els usuaris poden
comprar els bitllets o recarregar els títols. Així dones, el
pagament amb datafon agilitzara la compra.

ha iniciat les obres de reforma de !'oficina de les Borges Blanques. L'actu(lció es fara en diferents
fases perque els treballs no afectin el funcionament diari de
!'oficina. Amb l'actuació es millorara l'atenció i l'accessibilitat
dels serveis postals.

Turisme de Boí anul·la les quotes pera aquest any
LA VALL DE BOl 1 El Patronat de Turisme de la Vall de Boí,
organisme autonom de l'ajuntament de la Vall de Boí, ha
aprovat condonar aquest any 2021la quota que paguen les
empreses per a la seua promoció coma mesura de suport al
sector turístic ateses les restriccions que ha patit el sector.

1

Conveni per desplegar la fibra optica a Lleida
1LLEIDA 1La conselleria de Polítiques Digitals i la Diputació han
firmat el conveni corresponent al2021-2022 per implantar
la fibra óptica a les comarques de Lleida. Amb un pressupost de 70,2 milions, les dos institucions es comprometen a
desplegar la banda ampla alllarg de la xarxa de carreteres
per arribar a tots els municipis.

Pla de dinamització economica pera Aran
VIELHA 1 El Conselh Generau d'Aran treballa en un pla de
í}inamització económica per estimular el petit comer¡; de la
Val i altres zones turístiques de muntanya i transfrontereres,
molt afectat per la pandemia i les restriccions.
1

Queixes per la caldera de biomassa d'un col•legi
1LA SEU D'URGELL 1L'ajuntament de la Seu canviara la ubicació

de la caldera de biomassa que es planteja al pati de l'escola
Pau Claris davant les queixes dels pares dels alumnes del
centre al considerar que podría ser "perjudicial" per a la
salut dels nens tenir una caldera al pati.

