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Ajuts per rehabilitar 
habitatges a les Borges

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ L’ajun-
tament de les Borges Blan-
ques ha atorgat la primera 
subvenció per a la rehabili-
tació d’habitatges per a jo-
ves d’aquesta convocatòria. 
S’han concedit 1.000 euros 
per modernitzar un immo-
ble del centre. El consisto-
ri destina 10.000 euros a 
aquesta línia d’ajuts, amb 
un màxim de 1.000 per cada 
beneficiari.

Subvencions de l’ACA  
per a xarxes d’aigua

❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) ha obert 
una nova línia d’ajuts per 
millorar xarxes de proveï-
ment supramunicipals, amb 
un pressupost de dotze mi-
lions. També contempla la 
millora d’infraestructures 
per fomentar l’ús eficient 
de l’aigua. Les sol·licituds 
es podran presentar fins al 
pròxim 5 de juliol. Des de 
l’any 2016 l’ACA ha des-
tinat noranta-dos milions 
en ajuts per millorar els 
subministraments.

Dinar més car a la 
guarderia de la Seu

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Compromís 
per la Seu, a l’oposició a la 
capital de l’Alt Urgell, ha de-
nunciat la previsió del con-
sell comarcal per cobrar fins 
a 12 euros per cada dinar a 
la guarderia Els Minairons 
de la Seu durant els mesos 
d’estiu, el doble que en anys 
anteriors, quan era de 6,33 
euros per alumne.

Borsa de tècnics de 
comunicació a Tàrrega

❘ TÀRREGA ❘ L’ajuntament de la 
capital de l’Urgell ha aprovat 
la convocatòria i les bases 
del procés selectiu per cons-
tituir una borsa de tècnics 
de suport en comunicació, 
mitjançant concurs oposició 
lliure. L’objectiu és regular 
el procés selectiu d’urgència 
per proveir llocs de treball 
de tècnic de suport en comu-
nicació, amb caràcter laboral 
temporal.

Defensen modernitzar  
el Canal d’Urgell

❘ LLEIDA ❘ La diputada d’ERC 
Inés Granollers va defensar 
ahir en una intervenció al 
Congrés el projecte de mo-
dernització del Canal d’Ur-
gell i va recalcar que “im-
plica dos actors: Catalunya 
i l’Estat espanyol”.

Almacelles, seu d’una 
associació de ciutats

❘ ALMACELLES ❘ La localitat d’Al-
macelles acollirà la seu so-
cial de l’Associació Interna-
cional de Ciutats i Entitats 
de la Il·lustració (AICEI). 
La seu administrativa serà 
a Portugal.

Mollerussa aprova els 
comptes amb polèmica 
pel deute de 12 milions

PLE TANCAMENT DE L’EXERCICI 2019

J.G.M.
❘ MOLLERUSSA ❘ El ple de Mollerus-
sa va aprovar ahir en un ple 
extraordinari els comptes del 
2019, amb un deute que as-
cendeix a 12 milions. Aquesta 
xifra va ser motiu de polèmi-
ca, ja que el PP i el PSC van 
assegurar que la quantitat que 
deu el consistori és superior. En 
aquest sentit, el portaveu del 
PP, Joan Simeón, va assegurar 
que la xifra omet deutes com el 
contret amb Sorea, de 649.000 
euros, entre d’altres, i va exigir 
una auditoria externa. També 
va criticar que Intervenció hagi 
detectat 18 errors en la compta-
bilitat municipal, una cosa que 
també va criticar l’edil del PSC 
Alonso Soria. Va afirmar que el 
deute ascendeix a 15 milions, 
dels quals tres són a proveïdors, 

i va criticar la “mala gestió” de 
l’alcalde, Marc Solsona. El por-
taveu d’ERC, Engelbert Mon-
talà, va criticar que el 2019 
s’augmentés la massa salarial 
de la plantilla del consistori i va 
oferir l’ajuda del seu grup per 
trobar una solució. Solsona va 
reconèixer que els números “no 
són bons”, encara que va rebut-
jar dur a terme una auditoria. 
Va explicar que el consistori 
treballa en l’aprovació d’un pla 
de sanejament que permeti de-
manar un crèdit d’1,5 milions 
d’euros, la qual cosa permetrà 
agilitzar el pagament a proveï-
dors. Va atribuir els deutes a la 
inversió que es va dur a terme 
entre el 2016 i el 2019, de 8,9 
milions d’euros. El punt es va 
aprovar amb l’abstenció del PP 
i ERC i el vot en contra del PSC.

JORNADES INSTITUCIONS
COAC

Les autoritats davant de la nova seu del COAC a la Seu.

El col·legi d’arquitectes inaugura 
el nou local a la Seu d’Urgell
❘ LA SEU ❘ La delegació del Pirineu 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), que celebra 
el vintè aniversari, va inaugu-
rar ahir la nova seu al carrer 
Major de la Seu. A més, també 
va celebrar un acte en el qual 
van presentar la publicació De-

legació del Pirineu. 20 anys, 
que repassa la seua història i 
les accions més significatives 
des de l’any 2001. La delega-
ció ha tingut dos seus fins a la 
data, al passeig Joan Brudieu 
i al CETAP del consell de l’Alt 
Urgell, les dos de lloguer.

Imatge d’arxiu de panells solars al Segrià.

AMADO FORROLLA

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Quatre centrals solars 
han iniciat la tramitació en ter-
renys que formen part dels re-
gadius del Canal d’Urgell, el Se-
grià Sud i el Segarra-Garrigues. 
Han rebut el vistiplau prelimi-
nar de la ponència d’energies 
renovables, però la Generalitat 
exigeix als promotors que as-
sumeixin “les quotes i les des-
peses corresponents” perquè 
les finques “continuïn conside-
rant-se de regadiu”. L’objectiu és 
que puguin recuperar el seu ús 
agrícola en el futur, una vega-
da hagi finalitzat la vida útil de 
les plaques fotovoltaiques. Els 
projectes d’energies renovables 
en regadius de les comarques 
de Lleida sumen ja una desena, 
una cosa que provoca protestes 
i recursos de comunitats de re-
gants i organitzacions agràries: 
s’oposen a autoritzar-les en sòl 
on s’han invertit diners públics 
per portar el reg.

Les quatre plantes solars que 
han passat el primer cribratge 
de la Generalitat sumen més de 
200 hectàrees. Una és la de Ca-
naletes, que preveu ocupar 52 
hectàrees en terrenys del Segar-
ra-Garrigues a Anglesola. Una 
altra és la del Pla dels Caçadors, 
amb 64 hectàrees en finques del 
Segarra-Garrigues i el Segrià 
Sud a Seròs i Llardecans; men-
tre que la de Grisunar preveu 
estendre’s en 49 hectàrees al 

Impulsen 4 plantes solars més en 
regs de Lleida i ja són una desena
La Generalitat exigeix que els promotors paguin quotes i despeses pròpies del regadiu 
|| En rebutja una entre Seròs i la Granja d’Escarp per l’impacte mediambiental

ENERGIA RENOVABLES

Canal d’Urgell a Alcoletge. A 
aquestes s’afegeix la dels Em-
prius, amb 45 hectàrees al Se-
grià Sud a Maials. Fonts d’aquest 
últim municipi van puntualitzar 
que no està prevista en zones 
de bosc cremades per l’incendi 
de Ribera d’Ebre el 2019, sinó 

en finques agrícoles que no van 
quedar danyades.

El vistiplau preliminar de la 
ponència ambiental permet als 
promotors prosseguir la trami-
tació ambiental i urbanística. 
Els projectes en marxa sumen 
més de 3.000 hectàrees de pa-
nells solars i més de 400 mo-
lins de vent. Davant les quatre 
plantes aprovades, l’organisme 
de la Generalitat va rebutjar 
una altra gran central solar en-
tre els municipis de Seròs i la 
Granja d’Escarp, anomenada 
Plans d’Ovella, al valorar que 
afectava un corredor natural.

PROJECTES EN MARXA

Sumen més de 3.000 
hectàrees de panells solars i 
més de 400 molins de vent 
a Lleida

Un altre parc eòlic 
en tràmit al Segrià 
i el Govern en 
rebutja tres més

■ A més d’aquestes quatre 
centrals solars, la ponèn-
cia de renovables ha donat 
el vistiplau a un altre parc 
eòlic, que se suma als més 
de quaranta en tramita-
ció a Lleida. És el del Pla 
del Cirerer, que preveu 
sis molins de més de 200 
metres d’altura i 30 MW 
de potència a Maials. En 
canvi, la ponència va re-
butjar dos propostes per 
instal·lar aerogeneradors 
a la Sentiu de Sió i una 
altra per desplegar-los 
entre Seròs i la Granja 
d’Escarp pel seu impacte 
ambiental.

Mocions d’ECP

Per la seua part, En Co-
mú Podem (ECP) va anun-
ciar mocions a la Diputa-
ció i el Parlament per re-
clamar un desplegament 
ordenat de les energies re-
novables, “amb respecte 
al territori i la seua gent”. 
La proliferació de projec-
tes és motiu de protestes a 
les comarques afectades.


