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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Retencions ahir a l'A-2 per les obres que l'Estat porta a terme per reparar el ferm. 

Les cues per les obres 
a I'A-2 s'estenen a l'N-Il 
Conductors opten per la nacional davant de retencions a l'autovia 
li enoven el ferm a Bell-lloc i pararan la setmana que ve 

X.R./ J.G.M. 
1 BELL-LLOC I Les cues de vehicles 
que provoquen les obres per 
millorar el ferm de l'A-2 van 
provocar ahir també retencions 
a l'N-Il a l'altura de Bell-lloc. 
Això és perquè nombrosos con
ductors opten per circular per 
la carret~ra nacional per evitar 
quedar aturats a l'autovia. Els 
treballs que l'Estat du a terme 
entre les sortides de la C-13 i 
l'Ll-11 en direcció Barcelona 
obliguen a desviar els vehicles 
per la calçada en sentit Sara
gossa, la qual cosa converteix 
aquest punt en un embut per a 
la circulació. 

A causa dels treballs a l'A-2 
s'ha registrat un augment del 
trànsit de cotxes i camions a 
l'N-Il a Bell-lloc i ahir hi va 
haver cicrulació densa i tam
bé retencions. Això va causar 

POLÍTICA PLENS 

malestar entre alguns veïns de· 
Bell-lloc, ja que aquesta via 
transcorre pròxima al nucli ur
bà i va dificultar la mobilitat de 
conductors que van voler cre
uar ~questa via per dirigir-se a 
altres punts del municipi, com 
la zona de la Pineda. 

L'alcalde, Ramon Cònsola, 
va assegurar que malgrat l'in
crement del trànsit no es van 
produir incidents. Val a asse
nyalar que ahir també estava 
tancat l'accés a l'A-2 des de 
l'L-11. 

NOU TRAM 

El dia 23 començarà 
la reparació del ferm 
entre la C-13 i l'LI-11 
en direcció Saragossa 

D'altra banda, les obres a 
l'autovia continuaran aquesta 
setmana i s'aturaran entre els 
dies 9 i 15, segons va explicar 
el subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespin. Aques
ta paralització coincidirà amb 
el període en què es preveu 
un volum de despl~çaments 
turístics més gran a causa de 
l'operació sortida. Val a recor
dar que durant el pont de Sant 
Joan també es van suspendre 
les obres_ Crespín va assegurar 
que d'aquí a dos setmanes co
mençaran les "actuacions per 
canviar la senyalització". Ai
xí mateix, Crespín va avançar 
que a partir del dia 23 comen
çaran els treballs en el següent 
tram de l'A-2, entre l'enllaç de 
la C-13 i l'Ll-11, tot i que en 
aquesta ocasió s'actuarà a la 
calçada en direcció Saragossa. 

Tremp tindrà un punt de càrrega per a 
bicicletes elèctriques i un 'pump track~ 
X.R. 
I TREMP I El ple de Tremp va apro
var ahir una modificació del 
pressupost que inclou una par
tida de 14.300 euros per instal
lar un aparcament amb punt de 
càrrega per a bicicletes elèctri
ques. L'alcaldessa, Pilar Cases, 
va explicar que han demanat 
una subvenció de 6.000 € per 
a aquest equipament, que s'ha
bilitarà al pàrquing d'autocara
vanes, i va apuntar que "serem 
una de les primeres ciutats" a 

disposar d'aquest servei. També 
contemplen una altra inversió 
de 30.000 euros per a un pump 
track (circuit per a bicicletes i 
monopatins) a la zona del pa-

. velló del Juncar. Durant el ple, 
la primera tinent d'alcalde, An
na Ritz (JxCat), va formalitzar 
la renúncia "per motius perso
nals". Va recordar que va entrar 
al consistori el2012 i va assegu
rar que tenia clar que aquesta 
havia de ser "una etapa i no una 
forma de vida". Anna Ritz. 

COMARQUES I 11 I 

MUNICIPIS SUCCESSOS 

Juncosa tanca les 
piscines per vidres 
trencats d'un botelló 
MA RfA MOLINA/REDACCIÓ 
1 JUNCOSA/BELIANES I L'ajunta
ment de Juncosa ha rescin
dit el contracte als joves que 
s'encarregaven del bar de les 
piscines al considerar-los res
ponsables indirectes d'una 
gamberrada que es va pro
duir dissabte a la nit, quan 
diversos joves d 'altres po
blacions van deixar vidres 
trencats per tot el recinte, 
fins i tot dins de les piscines, 
la qual cosa va obligar a tan
car el complex durant tot el 
diumenge per portar a terme 
tasques de neteja. 

Segons l'alcalde, Lluís 
Dalmau, els que fins el cap 
de setmana passat eren res
ponsables de la gestió del bar 
no respectaven els horaris de 
tancament, una cosa que, al 
seu parer, va propiciar un bo
telló dissabte que va deixar el 
recinte municipal ple de vi
dres trencats i escombraries. 

Dalmau va indicar que 
això va obligar a tancar les 
piscines tot el diumenge, amb 
les consegüents molèsties per 
als veïns del poble. Durant la 
jornada es van haver de dur 
a terme tasques de neteja i 
es van recollir botelles i vi
dres. Els operaris van haver 
de buidar la piscina infantil 
per retirar vidres del fons. 
No va ser necessari fer-ho 
al vas principal, que es va 
poder condicionar sense re
tirar l'aigua. Les piscines es 

IJ Ajuntamenl d'Alcarràs 

Vandalisme 
també a les 
de Belianes 
• A més de les piscines de 
Juncosa, a les Garrigues, 
les piscines de Belianes, 
a l'Urgell, també han pa
tit aquest estiu un atac 
vandàlic. 

L'a lcaldessa, Carme 
Culleré, va explicar que 
uns desconeguts van tirar 
cadires dins de l'aigua la 
nit del 24 al 25 de juliol. 
Al tractar-se d'un succés 
puntual, no van presen
tar denúncia als Mossos 
d'Esquadra i, ara per ara, 
tampoc no s'han plantejat 
incrementar la vigilància. 
No obstant, el consistori 
té constància que agents 
dels Mossos van acudir 
aquella nit a la zona de 
les piscines. 

van reobrir ahir a les tres de 
la tarda, segons va publicar 
Som Garrigues. 

Dalmau va indicar que no 
hi va haver denúncia davant 
dels Mossos ja que l'ajunta
ment considera que s'ha ac
tuat amb contundènda i ha 
pres les mesures oportunes. 
Les piscines estan obertes 
però el bar romandrà tancat 
fins que no es torni a adjudi
car el servei. 

* ANUNCI 

Per Decret de l'Alcaldia del 29/07/2021 s'aprova inicialment el Pla Especial 
Urbanístic Autònom per la qualificació de sistema urbanístic de serveis per a la 
implantació d'una planta de compostatge de dejeccions ramaderes al polígon 8, 
parcel.la 80 del paratge de Montagut del Terme d'Alcarràs. De conformitat amb 
l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/201 O, de 3 d'agost, es sotmet als tràmits d'informació i de consultes pel termini 
de 45 dies, a comptar des de la data de l' última publicació obligatòria en el BOP, 
Tauler d'Anuncis, la Seu electrònica municipal i en el diari Segre. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament https://www.alcarras.cat/- https://alcarras.eadministracio.cat/trans
parency/59f8b14c-2ee6-46dd-b49b-7bb4eba4effe/ 

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependèn
cies municipals perquè es formulin les al-legacions que s'estimin pertinents o 
obtenir còpies. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrò
nica d'aquest Ajuntament https://www.alcarras.cat/. 

Igualment es fa constar que, En virtut de l'establert a l'art. 73 i 7 4 del D.L. 1/201 O, 
de 3 d'agost, queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin 
IJlOdificadó. del règim urbanístic vigent. ~es àrees afectades són les següents: 

, Arees objecte de suspensió de llicències: Ambit regulat pel Pla especial. Tipus de 
llicència: Llicència de parcel-lació de terrenys, edificació i demolició. Durant el 
termini d'un any. 

Alcarràs, 29 de juliol de 2021. 
' L'Alcalde. 

Jordi Janés Girós. 
' Signat electrònicament. 
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