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COMARQUES La Guardia Civil va intervenir 260.000 
€ sense declarar el 2021 a la frontera. 

SEGRE 
Dimarts, 1 de febrer del 2022 

Fraga tanca l'abocador il·legal 
de Sedasés al cap de 10 anys d'obres. 

www.segrecom!comarques 1 r · 1 p. 
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ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Menys de 30 ajuntaments de Lleida paguen 
les factures fora del termini legal d'un mes 
Més de la meitat deis municipis lleidatans excedien aquest límit fa S anys 11 Hisenda els xifra ara en 
2 , alg a que a guns ebuen retards o be els atribueixen a problemes puntuals ja solucionats 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Menys d'una trentena 
d'ajuntaments de Lleida paguen 
les seues factures més enlla del 
termini de 30 dies de mitjana 
que estableix la normativa es
pan yola. Així es desprende 
les últimes dades del ministeri 
d'Hisenda, que ho xifrava en 28 
el mes de setembre passat. Tan
mateix, bona part d'aquests con
sistoris neguen qualsevol retard 
o bé els atribueixen a problemes 
puntuals que afirmen ja haver 
reparat. En qualsevol cas, són 
molts menys que fa cinc anys: 
el 2016, més de la meitat deis 
consistoris lleidatans supera ven 
ellímit legal en els seus paga
ments a proveldors. 

Entre els que paguen per so
bre de 30 dies de mitjana, al
guns estudien acollir-se al pla 
de pagament a proveidors que el 
Govern espanyol va anunc.iar al 
gener. Preve u que l'Estat liqui
di el deute en el marc de prés
tecs als municipis adherits, que 
s'hauran de sotmetre a plans 
d'ajustament. Entre els que sos
pesen adherir-s'hi es troba Mo
llerussa. El consistori ho estudia 
després de contractar un credit 
d'1,5 milions per agilitzar pa
gaments i liquidar al desembre 
1,7 milions en factures del2020 
i altres del2021. Hisenda situa
va al setembre la seua mitjana 
de pagament en 191 dies, si bé 
}'alcalde, Marc Solsona, confía 
a haver-ho redui:t ja de forma 
considerable. 

Talavera, Ribera d'Ondara, 
Montornes de Segarra i Aspa 
són altres munidpis que exce-

Pagament estatal a prove"idors 
1 L'Estat liquida les factures en el 
marc de préstecs als ajuntaments 
adherits, que han d'aprovar plans 
d'ajustament economic. 

Munidpis valoren sumar-s'hi 
1 Talavera i Ribera d'Ondara figu
ren també entre els que més tar
den a pagar, 191 i 193 dies respec
tivament, perla qual cosa no des
carten recórrer al credit de I'Estat. 
Els alcaldes deis dos municipis van 
atribuir aquesta situació a retards 
a l'hora de cobrar subvencions de 
més de cent mil euros pera llumi
niHies led. 

Així mateix, l'alcade de Mon
tornes de Segarra, Dionís Oña, va 
assegurar que els seus pagaments 
tarden entre 40 i 45 dies i va des
tacar que per a un ajuntament 
petit és "impossible" fer-ho a 30 
dies. Va avan\ar que analitzaran 
adherir-se al pla de I'Estat. El con
sistori d'Aspa afirma pagar en 32 o 
33 dies, poc menys que els 39 que 
assenyala Hisenda, encara que 
també valora adherir-se al pla de 
pagaments estatal. 

deixen el termini d'un mes i sos
pesen afegir-se al mecanisme 
de pagament estatal (vegeu les 
claus). 

Alguns ajuntaments atribu
eixen la mitjana de pagament 
per sobre d'un mes a retards en 
el cobrament de subvencions 
ja atorgades per a)luminaries 
led i altres obres. Es el cas deis 

ADMINISTRACIÓ GENERALITAT 

Divuit lleidatans al Consell 
de Governs Locals 
1 LLEIDA 1 La Generalitat constitui
ra avui el Consell de Governs 
Locals, l'organ de representa
ció deis municipis i vegueries 
a les institucions catalanes. El 
president de la Diputació, Jo
an Talarn, és un deis membres 
nats d'aquest organisme, del 
qual també formen part disset 
representants més de les comar
ques de Lleida. Concretament, 
es tracta deis alcaldes de Llei
da, Tarrega, Mollerussa, la Seu, 
Tremp, Vielha, Solsona, Torre-

farrera, Aitona, el Cogul, Tora, 
Es Bordes, Mantornes de Segar
ra, la Granja d'Escarp, Rialp, Vi
laller i Cava. A Lleida, ERC ha 
designat 7 representants; JxCat, 
6; PSC, 3; i la CUP, 1. 

En aquest acte també parti
ciparan la consellera de Pre
sidencia, Laura Vilagra; el se
cretan de Governs Locals i de 
Relacions amb Aran, David Ro
dríguez; i la directora general 
d'Administració Local, Mont
serrat Fornells. 

LESCLAUS 

Retards al cobrar ajuts 
1 Talavera, Ribera d'Ondara i Tor
relameu assenyalen retards en el 
cobrament de subvencions com 
un factor que els ha prolongat el 
període de pagament de factures. 

Dificultats d'ordre intern 
1 Canvis de personal i baixes per 
Covid han afectat de forma puntu
al els pagaments a Cervera, men
tre que la necessitat d'informes ho 
ha fet a Toril. 

Asseguren pagar en el termini 
1 Hisenda atribueix demora a al
guns que la neguen, com el Pont, 
Ponts, Castellnou, Verdú, Cubells, 
Sunyer, els Torms, Castelló, Preixa
na i Montoliu de Segarra. 

Sant Antolí i Vi la nova, a Ribera d'Ondara, municipi que paga, segons Hisenda, a 193 dies. 

consistoris de Tala vera, Ribera 
d'Onada i Torrelameu. Aquest 
últim va indicar queja han re
gularitzat la situació i paga a 28 
dies. L'alcaldessa de Puigverd 
de Lleida, Sandra Barbera, va 
explicar que la mitjana de paga
ment va créixer l'any passat per 
"una factura puntual". Tanma
teix, va assegurar que no s'afe-

ENERGIA RENOVABLES 

giran al pla estatal al no consi
derar-ha necessari. Altres mu
nicipis apunten a retards pun
tuals per motius d'organització 
interna. En el cas de Cervera, a 
can vis de persónal a la Paeria i a 
la incidencia de baixes Covid. A 
Tora, a l'elaboracíó d'informes 
puntuals durant l'any passat per 
justificar contractes menors, ad-

judicats sense concurs. Vilamos 
i Peramola (que paguen a 33 i 
31 dies) ho atribueixen a motius 
organitzatius: paguen un cop 
al mes o depenent deis plens. 
Almenys una desena deis que 
segons Hisenda pagaven a més 
de 30 dies de mitjana al setem
bre neguen qualsevol demora 
en els pagaments a provei:dors. 

Forestalia no ha repres les seues centrals 
solars i eoliques paralitzades a Lleida 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El grup Forestalia no 
ha repres cap dels projectes 
per a vuit centrals solars i vuit 
d'eoliques que va comen~ar a 
tramitar a les comarques de 
Lleida I'any pass a t. Aquestes i 
altres desenes d'instaHacions 
d'energies renovables d'altres 
promotors van quedarparalit
zades el mes d'octubre passat, 
quan la Generalitat de Cata
lunya va aprovar el decret llei 
que obligava a reiniciar la tra-

mitació sota noves condicions, 
com informar els ajuntaments i 
obtenir acords amb el territori. 
Només una petita part s'han 
reactivat des d'aleshores i cap 
no és de Forestalia. 

Protestes al territori 
La directora general d'Ener

gia de la Generalitat, Assump
ta Farran, va avan~ar dissabte 
passat que Iá firma presidida 
per Fernando Samper havia 
renunciat a projectes que su-

maven 800 MW de potencia, 
sense especificar en quins mu
nicipis. Iniciatives com grans 
centrals solars al Pallars Jussa 
ara pararles havien estat objec
te de protestes, pero els projec
tes que han despertat més opo
sició són els de tres línies d'alta 
i molt alta tensió que hauran de 
portar a Barcelona l'energia de 
centrals .eoliques i solars des 
d'Aragó, una a través del Pa
llars Jussa i dos que creuarien 
el pla de Lleida. 

rcolomina
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OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030 

Distensió Govern-COE després 
de la polemica amb Lambán 
Els alcaldes d'Aran ratifiquen el seu suport i el Pallars Sobira vol acollir proves 

AGENCIES 
1 BARCELONA 1 El president catala, 
Pere Aragones, i el president 
del Comite Olímpic Espanyol 
(CQE), Alejandro Blanco, es van 
reunir ahir a Barcelona per par
lar de la candidatura dels Jocs 
Olímpics d'Hivern del 2030, 
segons van explicar a Efe fonts 
del Govern. 

La reunió, que va tenir lloc al 
Pala u de la Generalitat per espai 
de mitja hora, arriba dies des
prés de la polemica entorn de la 
trobada que havien de mantenir 
divendres passat Aragones i el 
president d'Aragó, el socialista 
Javier Lambán, que a última ho
ra va decidir suspendre la cita, 
que havia de servir per explorar 
la possibilitat de presentar una 
candidatura olímpica conjunta, 
després que el Govern afirmés 
que Catalunya lidera el projecte 
i Aragó exigís estar al mateix 
nivell. 

Segons fonts de la Generali
tat, la reunió entre Aragones i 
Blanco va ser "positiva" i du
rant la trobada el president va 
exposar la posició del seu Go
vern a favor de "treballar per 
uns Jocs sostenibles i amb el su
port i consens de la ciutadania". 
També es va abordar l'estat deis 
treballs tecnics i, posteriorment, 
Blanco va ser rebut també perla 
consellera de Presidencia, Laura 
Vilagra. 

La con se llera de Presidencia, Laura Vilagra, conversa amb Alejandro Blanco ah ir durant la reunió. 

D'altra banda, el consell d'al-

ESQUÍFONS 

caldes de la Val d'Aran va rati
ficar el seu suporta la candida
tura durant la reunió de carac
ter ordinari que van mantenir 
divendres passat, segons van 
emetre ahir en un comunicat. 
En la reunió es va donar comp
te de l'estat de la candidatura, 
punt en el qual els alcaldes i al
caldesses deis municipis i EMD 
del territori es van posicionar 

Allau de medalles 
per a Lleida al Catala 
de Lles de Cerdanya 
Van conquerir un total de 65 metalls 

REOACCIÓ 

al costat del Conselh Generau 
d'Aran a favor deis Jocs. 

Per la seua part, el president 
del consell comarcal del Pa
llars Sobira, Caries Isús, va dir 
al web Viure als Pirineus que 
"volem que s'organitzi algtma 
pro va a la nostra comarca i tenir 
el segell olímpic". Val a recordar 
que la setmana passada 14 dels 
15 municipis d'aquesta comar-

ca van aprovar un manifest de 
suport a la candidatura. 

D'altra banda, el president de 
la UFEC (Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya), Ge
rard Esteva, va dir, en declara
cions a la SER, que "el projecte 
de la candidatura olímpica ha 
derivat cap a un conflicte terri
torial i polític, pero s'ha oblidat 
l'esport". 

SEGRE 
Dimarts, 1 de febrer del 2022 

AUTOMOBILISME 

l'F-1 exigira 
al personal 
estar vacunat 
! LONDRES 1 Tot el personal que 
participi en el Mundial de 
Fórmula 1 ha d'estar com
pletament vacun.at contra 
el coronavirus, segons es 
descriu en les noves regles 
sanitaries elaborades perla 
Federació Internacional de 
l'Automobil (FIA). 

Aquesta norma s'incloura 
en el reglament de la nova 
temporada i s'aplicara a tots 
els pilots, equips, mitjans de 
comunicació i convidats al 
padoc i, segons va confirmar 
un portaveu del Mundial de 
F-1, no es concediran exemp
cions de cap tipus. 

TENISTAULA 

El Mollerussa 
es classifica 
peral play-off 
1 MOLLERUSSA 1 El CTT Mo
llerussa Prefabricats Pujol 
s'ha classificat per al play-off 
que dona dret a lluitar per 
l'ascens a la Divisió d'Ho 
nor, avantsala de la maxima 
categoría. L'equip del Pla va 
gu~nyar el cap de setmana 
passat el seu doble compro
mís contra La Palma i Reus, 
la qual cosa li assegu ra la 
segona pla~a del grup 3A de 
Primera Nacional, categoría 
de bronze. Encara ha de dis
putar un últimpartit de Lliga 
regular i si quedés primer de 
grup jugaría una Final Four. 

1 LLES 1 Els clubs de Lleida van 
tornar a deixar dar que no te
nen rival a Catalunya en esquí 
de fons, i ho van confirmar 
aquest cap de setmana passat a 
l'autonomic disputat a Lles de 
Cerdanya, on els represenantes 
lleidatans es van alc;ar amb un 
total de 65 medalles, 38 en la 
modalitat classica de dissabte 
i 27 en la lliure de diumenge. 

Els triomfadors a nivell ab
solut van ser Bernat Sellés (CE 
Bellver) i Marta Moreno (CAEI), 
que van guanyar la prova FIS 
de les dos disciplines i també 
la categoría sub-20, en la qual 
Bernat Gabarró (CENA) va ser 
subcampió. Moreno va superar 
la seua companya de club Marta 
Cester en les dos proves, i van 
completar el podi Martina Mi
que} (CENA), en dones, i Marc 
Colell (CEFUC), en bornes que, 
al seu torn, van ser campiona i 
subcampió en U18, seguits de 
Júlia Pueyo (CEFUC) i Roe Vi
laró (Bellver). 

Bernat Sellés va ser el gran dominador de la prova FIS i la categoria absoluta a Lles de Cerdanya. 

MARCIALONGA 

Sadurní Betriu, d'Organya, 
va finalitzar 104 en la mítica 
prova italiana, puntuable 
per a la Copa del Món 

En les categories de base va 
ser en les quals més es va in
tensificar el domini lleidata. 
En U16 Lleida va copar tots els 

podis, amb doblet per a Paólo 
Moreno (CAEI) i triomfs de 
Núria Ruiz (CENA) i Martina 
Sellés (Bellver). En U14, Joana 
Puig (Bellver) també es va ero
portar dos ors, mentre que el 
seu germa Jofre va guanyar en 
classic, i al seu torn Bernat Ca-

dena (CENA) va dominar l'estil 
patinador. També van firmar un 
doblet Queralt Arimon (CENA) 
i Theo Antúnez (CAEI) en U12, 
mentre que en U10 els dotze po
dis van ser lleidata~s, destacant 
les victóries de Jep Grau (CE 
Bellver), que va guanyar en les 

dos disciplines, i de les seues 
companyes Emma Ribó i Joa
na Escriba. 

D'altra banda , Sadurní Be
triu, d 'Organya, va acabar al 
lloc 104 en la mítica Marcialon
ga, prova valedor~ pera la Copa 
del Món de llarga distancia. 
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