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SERVEIS TALL D'AIGUA 

Hotelers de Taüll i Boí 
clamen compensacions 
llA VAll DE sor I Hotelers i res
taurants de Boí i Taüll pre
sentaran una reclamació a 
l'ajuntament de la Vall de Boí 
pels danys i perjudicis ocasi
onats per l'avaria que va dei
xar sense aigua de boca setze 
hores la primera població i 
més de dia i mig la segona 
(vegeu SEGRE d'ahir). La 
fallada en el servei va coin-

......._ AJUNTAMENT OE 

~ RIBERA D'URGELLET 

cidir amb la celebració del 
mundial d'esquí de muntanya 
a Boí, que va omplir els esta
bliments. Per la seua banda, 
el consistori ja treballa per 
depurar responsabilitats i 
valora la possibilitat de do
nar compensacions per les 
pèrdues que l'obturació per 
geldecanonadeshagipogut 
ocasionar. 

ANUNCI 

IMMA GUARDIA RABASA ha presentat a l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet 
sol·licitud i docvmentació per tramitaciQ de PLA ESPECIAL URBANI~TIC 
PER AMPLIACIO D'UNA ACTIVITAT TURISTICA AMB LA IMPLANTACIO DE 
5 CABANES DE FUSTA A GRAMÓS, a la parcel·la 1 del polígon 3 de Ribera 
d'Urgellet. 
Atesa l'aprovació inicial del pla esmentat, per decret d'alcaldia núm. 32 de 
3 de març del 2023, s'exposa l'expedient a informació pública durant el 
termini d'un mes mitjançant inserció d'edicte al Butlletí Oficial de la Provín
cia, al Diari Segre i mitjans telemàtics (pàgina web de l'Ajuntament), a fi 
que qualsevol que ho desitgi pugui presentar les al-legacions que cregui 
oportunes. 
Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament durant les 
hores d'oficina: Ctra. de Lleida 27 del Pla de Sant Tirs, de 9:00 a 14:30 
hores. 

El Pla de Sant Tirs, 3 de març del 2023. · 
L'alcaldessa 
Josefina Lladós Torrent 

Ajuntament de Talarn 

ANUNCI 
El Ple de l'AJuntament de Talarn, en sessió extraordinària de data 1 de març 
de 2023, va adoptar els següents acords: 

PRIMER.· Aprovar inicialment la Modificació de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Talarn per regular les instal· lacions generadores d'energies 
renovables i construccions en sòl no urbanitzable, redactada per Joan Llort 
Corbella, arquitecte i Ignasi Grau Roca, enginyer agrícola, amb l'objectiu 
d'actualitzar la normativa del sòl no urbanitzable i per a la regulació d'aques
tes intal-lacions. 
SEGON.- Suspendre pel termini d'1 any o fins a l'aprovació definitiva , de 
conformitat amb l'establert per l'art 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, la tramitació de plans 
urbanístics derivats, projectes i l'atorgament de llicència i/o autoritzacions 
d'edificació, instal-lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció 
d'energies renovables (eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions així com 
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, així com les relacionades amb les construccions en sòl no urbanit
zable, excepte dels fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitiva
ment aprovat. L'àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no 
urbanitzable del municipi de Talarn, d'acord amb el plànol de delimitació que 
consta com annex a la corresponent documentació tècnica de la suspensió. 
TERCER.- Queden exceptuades de la suspensió les llicències i autoritzacions 
per a instal·lacions d'energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum. 
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia, d'acord amb 
l'article 73.3 del TRLUC, al diari Segre i en la pàgina web municipal, durant el 
termim d'un mes, per tal de poder consultar-lo, i presentar al-legacions o 
sugger[ments, si s'escau. 
CINQUE.-Atorgar audiència las ajuntaments el terme municipal dels quals 
limiti amb el de Talarn. 

De conformitat amb l'article 8.5.a) del TRLUC, en la informació pública 
d'aquest acord, caldrà exposar un plànol de delimitació de l'àmbit de la 
suspensió, el qual ha de restar a disposició del públic a les oficines de l'admi
nistració actuant al llarg del termini de suspensió, publicant-se en la seu 
electrónica de l'Ajuntament. 
L'expedient es podrà consultar a les oficines de l'Ajuntament en dies hàbils i 
hores d'oficina C/ Pau Coll 3 25630 Talarn, i a la web municipal: 
www.talarn.cat 

Talarn, 3 de març de 2023. 
Alex Garcia Balust 
Alcalde 

li 
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DEMOGRAFIA REPOBLACIÓ 

Quinze ajuts de la UE per a 
energies netes en pobles 
El programa DUS 5000 deixa 3,1 milions a Lleida li Davant de 
107 mun · cip1s exclosos que l'Estat estudia 'repescar' 

R.R. 
I LLEIDA I Una quinzena de pro
jectes a Lleida han rebut ajuts 
del fons Next Generation de la 
UE per impulsar les energies 
renovables i l'eficiència ener
gètica en municipis de fins a 
5.000 habitants. Formen part 
del programa DUS 5000, que 
administra el Govern espanyol 
i que ha deixat uns 3,1 milions 
d'euros a les comarques lleida
tanes. El nombre de sol·licituds 
acceptades contrasta amb les 
moltes de denegades: 174 pro
postes de 107 municipis. 

El secretari general per al 
Repte Demogràfic, Paco Boya, 
va puntualitzar que la llista de 
sol·licituds aprovades és provi
sional, va recordar que la dota
ció del DUS 5000 va créixer en 
diverses ocasions i va afirmar 
que l'Estat estudia donar una 
segona oportunitat a projectes 
exclosos. Els ajuts es van as
signar per ordre de sol· licitud i 
molts ajuntaments van presen
tar propostes sense saber que 
els fons ja s'havien esgotat. El 
Govern espanyol va tardar un 
any a fer-ho públic. 

Boya va explicar que els 
beneficiatis del DUS 5000 a 
Lleida són el consell de l'Ur
gell i els ajuntaments d'Aito
na, Canejan, Castell de Mur, 
Ciutadilla, Gavet de la Conca, 
Juncosa, Sudanell, Soses, Tor
nabous, Torrefarrera, Vielha i 
Vilamòs. Per la seua part, la 

TURISME INICIATIVES 

Apadrinen uns 
120 arbres 
fruiters 
d'Aitona 
El xef Joel Castanyé 
n'és l'ambaixador 
X. RODR(GUEZ 
I AITONA I Uns 120 presseguers, 
nectariners i paraguaians han 
estat apadrinats fins ara a Ai
tona. Aquesta iniciativa, que 
s'emmarca en el projecte Prui
turisme, es va estrenar el2020 
i ofereix la possibilitat d'anar 
a collir la fruita de l'arbre apa
drinat o de rebre-la a casa. La 
proposta té aquest any com a 
ambaixador el xef Joel Cas
tanyé del restaurant La Bosca
na, de Bellvís, amb una estrella 
Michelin. 

L'alcaldessa, Rosa Pujol, va 
afirmar que comptar amb l'aval 
de Castanyé suposa "un salt 
important" i va subratllar el 
protagonisme que té la fruita a 

Paco Boya (dreta), a la seu del PSC amb Oscar Ordeig. 

M~S DE 45 MILIONS 

Els programes estatals 
contra la despoblació han 
deixat més de 45 milions 
d'euros a Lleida 

subdelegació del Govern va do
nar a conèixer una altra ajuda 
de 215.000 euros atorgada a la 
Granadella. 

Boya va fer aquestes decla
racions a Lleida, on va presen
tar accions contra la despobla
ció juntament amb el primer 
secretari del PSC a Lleida, Òs
car Ordeig. Va avançar que el 

programa Campus Rural, que 
permet a universitaris fer pràc
tiques professionals en pobles 
rurals, passarà de 400 a mil es
tudiants a Espanya. A Lleida, 
se n'hi van acollir 12 el 2022. 

Boya va destacar una apor
tació de 61.000 euros a un pro
jecte del Col·legi de Metges 
per afavorir que especialistes 
atenguin en zones rurals de 
forma presencial i telemàtica. 
Els programes estatals contra 
la despoblació han deixat més 
de 45 milions d'euros a Llei
da. D'aquests, 30 són ajudes 
a projectes d'innovació i 10,1 
milions per afavorir l'accés rà
pid a internet. 

Castanyé i Pujol, quart i cinquena per l'esquerra, ahir a Aitona. 

la seua cuina. Per la seua part, 
el xef va assenyalar que inicia
tives com la d'Aitona contribu
eixen a "donar valor al nostre 
territori i a la nostra fruita, que 
és única al món i és espectacu
lar". Va destacar que aquest 
mateix any comptaran amb 
receptes que inclouran fruita 
d'Aitona a La Boscana i va as-

senyalar que oferiran plats "de 
màxim nivell gastronòmic". 

D'altra banda, els camps 
florits d'Aitona rebran avui 
el primer autocar de visitants, 
després que la setmana passa
da s'ajornessin les rutes al no 
haver-hi flors. D'altra banda, el 
dia 19 esperen rebre un grup 
de vietnamites. 
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Pagesos presenten al Govern els danys per conills 
I LLEIDA I La plataforma d'agncultors afectats per la plaga de 
conills a Lleida presentaran avui a la subdelegació del Go
vern un informe ~obre els danys que aquests animals ocasi
onen en cultius. Es el primer pas per reclamar a l'Executiu 
espanyol que autoritzi l'ús de biocides per eliminar-los en 
finques agrícoles, una cosa que ara està prohibida. 

Junts demana 37 milions més d'inversió en el Pirineu 
I TREMP I Junts reclama que el pressupost de la Generalitat 
inclogui 37,48 milions més en inversions per al Pirineu. 
Suposarien gairebé doblar l'import previst en aquest terri
tori, 42,28 milions. Entre les 58 esmenes que han presentat 
destaquen 15 milions per a la segona fase de Ja millora de 
Corniols i 4 més per al reg de la Conca de Tremp. 

Núria Palau, candidata de JxCat a les Borges 
I LES BORGES 1 L'alcaldessa de les Borges, Núria Palau (JxCat) 
optarà a revalidar el càrrec a les municipals. Palau, que va 
accedir a l'alcaldia el 2021 amb la renúncia d'Enric Mir, es 
presentarà per primer cop com a alcaldable. D'altra banda, 
Salàs de Pallars tindrà per primera vegada tres llistes, de Com
promís Per Salàs (PSC), ERC i la CUP, segons PallarsDigital. 

Gairebé tres milions per combatre el canvi climàtic 
I LLEIDA I La conselleria d'Acció Climàtica ha atorgat gairebé 
3 milions d'euros en ajuts a 183 explotacions agràries per a 
inversions que mitiguin el canvi climàtic. A tot Catalunya 
s'han repartit gairebé 5,3 milions. 

El nou molí de la Granadella, a punt a l'octubre 
1 LA GRANADELLA I La cooperativa de la Granadella preveu posar 
en marxa el nou molí d'oli a l'octubre. El subdelegat del Go
vern, José Crespín, va visitar ahir aquest municipi i també 
Castelldans, on va presentar l'alcalde, Conrad Llovera, el 
projecte per construir un nou enllaç a l'AP-2. 
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MUNICIPIS SERVEIS 

Tarrés licita per només un 
euro la gestió de l'únic bar 
Està tancat des de fa més d'un any i l'ajuntament diu que és un 
"servei essencial" li e e concurs en dotze anys 

X. RODRfGUEZ 
1 TARRtS 1 L'ajuntament de Tarrés 
ha tret a concurs per només 
un euro la gestió de l'únic bar 
del poble, ubicat a l'edifici del 
Sindicat, i que compta també 
amb una agrobotiga i quatre 
apartaments turístics. L'alcal
de, Ramon Maria Arbós, va ex
plicar ahir que han prioritzat 
que l'equipament estigui obert 
per sobre d'obtenir un benefici 
econòmic. Va destacar que es 
tracta d'un "servei essencial" 
i que també fa les funcions de 
local social. 

El bar porta tancat des de 
fa un any i dos mesos, després 
que els anteriors adjudicata
ris hi renunciessin el gener 
del 2022. Tanmateix, Arbós 
va assenyalar que des del mes 
de setembre passat un grup 
de voluntaris del municipi 
s'encarrega d'obrir-lo durant 
dos hores els dissabtes i els 
diumenges. 

Aquest concurs, que es tan
carà a començaments del mes 

Imatge d'arxiu de l'edifici del Sindicat de Tarrés. 

d'abril, és el setè que convoca 
l'ajuntament després d'inau7 
gurar el Sindicat l'any 2011. 
Les clàusules no inclouen una 
contraprestació econòmica per 
al municipi pel lloguer del bar. 
No obstant això, sí que pre
veuen que l'adjudicp.tari del 
servei haurà d'abonar una fi-

ança de 2.QOO euros. A més 
a més, també podrà decidir 
els productes que es posaran 
a la venda a l'agrobotiga del 
Sindicat, segons va assenyalar 
Arbós. El contracte comptarà 
amb una durada d'un any i es 
podrà renovar fins un màxim 
de quatre. 

Dels Pirineus a la plana de Lleida 

La Força 
dels Municipis 

Aliments 

L'excel·lència dels productors 
i els productes 

Un sector agroalimentari de prestigi que 
produeix, transforma i ven els seus productes 
i que, per tant, exporta la qualitat del nostre 

territori a cada rebost del món. 

Diputació de Lleida 
La força dels municipis 
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EMERGÈNCIES EMERGÈNCIES PERSONAL 

SEGRE I 
Dimarts, 7 de març del2023 

Un motorista 
ferit al xocar 
amb un senglar a 
Artesa de Segre 

Bombers van cobrar 2,2 milions 
en hores extres el2022 a Lleida 

1 LA SENTIU I Un motorista va re
sultar ferit ahir a última hora 
de la tarda al xocar amb un 
senglar a la carretera C-14 a 
Artesa de Segre. L'accident 
es va produir a les 20.19 ho
res, segons van informar els 
Bombers de la Generalitat. 
D'altra banda, dos dones 
van resultar ferides ahir a 
la tarda al sortir de la via el 
cotxe en el qual viatjaven a 
la C-26 a la Sentiu. Va ser a 
les 16.33 hores. Al lloc van 
acudir dos ambulàncies del 
SEM, diverses patrulles dels 
Mossos i tres dotacions dels 
Bombers. Una de les ferides 
va quedar atrapada, va ha
ver de ser rescatada i va ser 
evacuada a l'Arnau. 

La Federació de Voluntaris diu que no és excepcional sinó que es fa per cobrir 
carències estructurals li Proposen que pugutn convertir-se en personal laboral 

A. GUERRERO brir carències estructurals. "El 
I LLEIDA I Els bombers funcionaris que no és admissible és que els 
dels parcs lleidatans van per- bombers facin hores extres per 
cebre l'any passat 2,2 milions cobrir carències estructurals. 
d'euros en hores extres. Van fer Hores extres perquè no hi ha 
89.471 hores addicionals al seu bombers per cobrir els següents 
horari laboral. A Catalunya, va torns, hores extres guàrdia sí 
suposar una despesa de 15,2 mi- guàrdia no, generant quantitats 
lions corresponents un total de ingents d'hores que acaben cos-
612.594 hores extraordinàries .. · tant molts diners a totes i tots", 
Aquestes xifres les ha fet públi- afirmen. 
ques la Federació de Bombers Asseguren que "amb 15 mi
Voluntaris de Catalunya, que lions d'euros hi podria haver 
al compte de Twitter denuncia molts més bombers contractats, 
que no es tr~cta d'una situació molts més efectius per tanda i 
excepcional sinó que és per co- per parc". Aposten per convo
. car noves places "durant deu o 

~ ~ AJUNTAMENT DE BALAGUER 

EDICTE 

APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE l'IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ 
MECANICA CORRESPONENT A l'ANY 20231 PERÍODE DE COBRAMENT 

EN VOLUNTÀRIA. 

Per decret d'Alcaldia núm. 0395 del dia 01 de març de 2023, ha estat aprovat el 
padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica de 2023, que consta 
de 12.214 rebuts. 
El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la 
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província. 

Període voluntari de pagament: Des del 3 de març al 3 de maig de 2023, 
d'acord amb el calendari de tributs municipals de l'exercici 2023, aprovat per 
l'Ajuntament en Ple del24 de novembre de 2022 i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 4 de data 5 de gener de 2023. 

lloc I horari de pagament: El pagament dels rebuts es podrà efectuar, en el 
termtni esmentat, mitjançanttransferència o ingrés a qualsevol entitat bancària o 
caixa d'estalvis. 

dotze anys fent convocatòries 
de 250 places/any", però també 
aprofitant "l'estructura ja exis
tent de bombers voluntaris, gent 
preparada, formada i equipa
da, que podrien ser convertits a 
personal laboral, i regularitzar 
d'aquesta manera aquesta situa
ció de precarietat i abandó". 

Per la seua banda, des de la 
direcció general de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salva
ments van declinar fer decla
racions sobre aquesta qüestió. 
Fonts solvents expliquen que 
durant els últims cmc anys les 
hores extres han representat 
una despesa de 90 milions, amb 
sobresous que suposen que un 
bomber percebi entre 10.000 
i 30.000 euros Illés a l'any i la 
Sindicatura de Comptes ho està 
analitzant. 

Vista aèria del parc de Bombers de Lleida. 

FEMINITZACIÓ DEL COS 

El40 per cent de les places de 
convocatòries són per a dones 
• Un total de 642 dones 
s'han inscrit a l'última con
vocatòria de 250 places per 
accedir al cos de Bombers 
de la Generalitat. Es tracta 
de la xifra més alta que s'ha 
registrat mai d'aspirants fe
menines i suposa el20% del 
total de sol·licituds. 

Respecte a la convocatòria 
del2021, Interior ha registrat 
un augment del 52% de les 
dones que volen ser bombe
res (de 422 a 642). Tant els 
Mossos d'Esquadra com els 
Bombers han reservat el 40 
per cent de les places per a 
les dones. 

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobratori 
que serà expedit per l'Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu 
al domicili fiscal dels contribuents. 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. 

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ 

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària 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 del5 per 100 fins que 
no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, 
s'exigirà el recàrrec de constrenyiment redu'tt que serà del1 O per 100 de l'import 
del deute no ingressat sempre que el pagament es realitzt dins dels terminis 
establerts en la providència de constrenyiment. 
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec 
de constrenyiment ordinari, que serà del 20 per 100 de l'import del deute no 
ingressat més els interessos de demora. 

Recursos: Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interes
sats podran formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, previ .al 
contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
finalització del termini d'exposició pública. 
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de 
Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de 
l'acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resoluto
ri, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi 
d'entendre desestimat. Tot això d'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de 
la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati
va. 
De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària i l'article 14.2c) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de les Hisendes 
Locals, es notifiquen col-lectivament els rebuts derivats d'aquest padró. 

Balaguer, document signat electrònicament 
L'alcalde 

Acusen un jove de robatoris en 
I espais municipals de la Pobla 

Hauria sostret uns 2.000 euro s del local dels escoltes 
REDACCIÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I Un jove de 18 
anys va ser detingut el 23 de 
febrer pels Mossos d'Esquadra 
com a presumpte autor de di
versos robatoris en equipaments 
municipals de la Pobla de Segur. 
Com va informar aquest dia
ri, es van produir al local que 
acull el Telecentre i l'espai de 
coworking. El primer dels ro
batoris va tenir lloc el 2 de fe
brer i el lladre va sostreure uns 
400 euros que hi havia en una 
caixa. El segon robatori es va 
produir setmanes després quan 
van forçar diverses portes i van 
causar danys en vidrieres enca
ra que aparentment no es van 
emportar res. També l'acusen 
de sostreure uns 2.000 euros 
del local dels escoltes, com va 
informar Pirineus Digital. A les 

instal-lacions van robar en dos 
ocasions entre el 18 i el 21 de 
febrer i es van endur els diners 
que havien aconseguit organit
zant diverses activitats per des
tinar-los a les sortides previstes 
per aquest estiu. 

Empremtes 
L'ajuntament va denunciar 

els robatoris als Mossos d'Es
quadra, que van obrir una in
vestigació. Els policies van ins
peccionar els locals i van trobar 
empremtes del suposat autor. 
Des d'un primer moment, van 
sospitar que els saquejos van ser 
obra de la mateixa persona. Fi
nalment, va poder ser identificat 
i va ser arrestat com a presump
te autor d'alguns de delictes de 
robatori amb força. La investi
gació ja està judicialitzada. 

AJUNTAMENT DE lA POBLA 

• 

Una de les portes destrossades. 
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