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L'estudi oficial de l'aire de Èxit del 
'workshop' 
a la Seu 
d'Urgell les Garrigues, al novembre 

El delegat del Govern afirma que cal preservar 
l'atmosfera alhora que l'activitat econòmica 

A la darrera jornada del Wor
kshop Ocupacional de la Seu 
d'Urgell d'aquest any, celebra
da durant tot el matí d'ahir a 
la sala Sant Domènec, es van 
realitzar un total de 404 entre
vistes entre les 107 persones 
demandants de feina i les 23 
empreses que es van donar ci
ta en aquesta iniciativa. 

Lleida 
CARME QUINTANA 

la Generalitat de Catalunya té 
previst presentar aquest mes de 
novembre les conclusions de l'es
tudi oficial que s'ha realitzat so
bre la qualitat de l'aire a la comar-~ 
ca de les Garrigues i les possibles 
afectacions que hi pot haver. Així 
ho va anunciar ahir el delegat del 
Govern de la Generalitat a Lleida, 
Bernat Solé, després de la reunió 
preparatòria del que serà la Taula 
de la Qualitat de l'Aire de les Ga
rrigues. 

"la Taula no ha de ser un es
pai de confrontació, ha de ser un 
espai que ens permeti conèixer 
amb rigor tota la informació, les 
dades totalment objectives, per 
tal de prendre les millors deci
sions", afirmar Solé. 

Torrefarrera 
obrirà un local 
d'oci a l'antic 
sindicat 
l'Ajuntament de Torrefarrera està 
executant les obres del futur local 
d'oci per al jovent de la localitat, 
ubicat a la plaça Ferreries, als bai
xos de l'antic sindicat. Els treballs 
de condicionament tenen un 
pressupost de 43.000 eu ros i està 
previst que el local obri les portes 
a principis de desembre. 

Distinció de 
qualitat per a 
dos hospitals 
de Ponent 

El servei de Farmàcia i la Co
missió Farmacoterapèutica de 
l'Hospital Universitari de Santa 
Maria (HUSM) i de l'Hospital 
Comarcal del Pallars (HCP) han 
renovat aquest octubre la certi
ficació ISO 9001:2015, abastant 
el servei d'atenció farmacològi
ca, la gestió dels gasos medi
cinals, la docència externa i la 
nutrició clínica i dietètica, se
gons va informar ahir la Gene
ralitat en un comunicat. 

"Tenim el gran consens de què 
cal preservar la qualitat de l'aire, 
i cal preservar l'activitat econòmi
ca i estic segur que ens hi troba
rem tots",·declarà. 

Precisament avui dissabte la 
Plataforma "Aturem la Incinera
dora a Juneda" ha convocat una 
mobilització a les Borges Blan
ques amb el lema "Salut, sí, in-

F010: Aj.Torrefanera I L'alcalde va visitar ahir les obres del nou espai 
---·----------------

ANUNCI 

El Servei Territorial de Carreteres de Lleida informa que; 

En motiu de les actuacions a la carretera C-13, punt quilomètric 
70+500, al terme municipal de Camarasa (Font de les 
Bagasses). es realitzaran talls totals intermitents. Aquesta talls 
s'organitzaran tal com es detalla: 

oo La durada dels talls serà del 24 d'octubre al11 de novembre de 
2022. 
oo Els talls seran de dilluns a divendres. 
oo L'horari de treballs serà de 8:30 a 16:30. 
oo Les fases de tancament del trànsit seran: 

-Temps d'obertura: 15 minuts 
-Temps d'espera: 45 minuts 

Es donarà pas cada hora a partir de les 8.30 (9.30, 10.30, etc.) 
durant 15 minuts i es tallarà la carretera els 45 minuts següents 
(exemple: de 8.45 a 9.30, de 9.45 a 10.30, etc.). 

Disculpin les molèsties que aquestes restriccions puguin 
ocasionar." 

cineradora Traéjusa, no". la pla
taforma demana al Govern de 
la Generalï'tat que mantingui la 
moratòria a les plantes incinera
dares declarada el novembre del 
2021 per la consellera Teresa Jor
dà. la protesta començarà a les 
18.00 hores a la Plaça del Terral! 
de les Borges. 

El delegat del Govern va dir 
ahir respecte a la possible conta
minació a les Garrigues que "no 
hem de focalitzar en un sector 
concret, tenim també la mobili
tat, que genera emissions, ele
ments com la climatologia o la 
orografia i aspectes externs que 
poden arribar a la comarca". 

A més dels Ajuntaments de les 
Garriguès també formaran part 
de la Taula els consistoris de To
rregrossa i Miralcamp. 

Ajuntament 
de la Portella 

EDICTE 

De les 23 empreses parti
cipants, 12 eren del Principat 
d'Andorra i 11 de la Seu d'Urge
ll i comarca. Algunes de les em
preses participants en aquest 
esdeveniment van ser: Cal
dea, Mafriseu, Via Moda, Grup 
Pyrénées, Viladamat, Centre 
Comercial Andorrà, Andbus, 
Adecco, TraldisPorta, NaGrup 
Hispania, River Centre Comer
cial, Servei Andorrà d'Atenció 
Sanitària, Distr\buciones Ali
mentaries Seu, Taurus, Pensió 
les Flors, Archimedes, Soadco, 
Cooperativa Interurbana Ando
rrana, UTE Coopalsa, Integra Pi
rineus, entre altres. 

Aprovat inicialment pel Ple, en sessió ordinària de data 30 de j uny de 2022, el 
projecte de modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de 
la Portella, modificació per ajustar distàncies de protecció a infraestructures 
de servei, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'urbanis
me de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
Atès que que es va publicar anunci en Butlletí Oficial de la Província de Lleida, 
núm. 131, de data 11 de juliol de 2022, en el Diari La Manyana, en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i a la web de l 'ajuntament de data 11 de j uliol de 
2022 al 9 d'agost de 2022, mitjançant el qual s'exposava al públic la modifica
ció de les Normes de Planejament Urbanístic del Municipi de La Portella, per 
modificació per ajustar d istàncies de protecció a infraestructures de servei, 
perquè en el termini d'un mes,els interessats poguessin examinar i presentar 
les al·legacions que consideressin convenients. Atès que durant aquest perío
de d'exposició al públic no es van presentar cap al-legacions. 
Atès que cal complir amb la Disposició Addicional Desena del Text Refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost on esta
bleix que els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures 
de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei 
s'amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el 
mes d'agost, se sotmet a informació pública per termini d'un mes, a comptar 
des de la data de l'ultima publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, 
a la web de l'Ajuntament, al taulell d'anuncis i en un diari de difusió provincial. 
D'acord amb l'article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (article que no modifica la Llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme), se 
suspendran llicències a tot l'àmbit del terme municipal de La Portella afectat 
per la modificació per ajustar distàncies de protecció a infraestructures de ser
vei durant els terminis establerts en l'article 74.1 del decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, no modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Malgrat aixó, i d'acord amb l'article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de j uli
ol, pel qual s'apro.va el Reglament de la Llei d'urbanisme, es podran atorgar 
llicències, durant el terminí de suspensió, si aquestes estan fonamentades en 
el règim urbanístic vigent i són compatibles amb les determinacions del nou 
planejament inicialment aprovat, sempre i quan els canvis proposats no posin 
en risc l'apNcació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 
Els efectes d'aquesta suspensió estaran limitats a un màxim de dos anys, 
d'acord amb l'article 74.1 -del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i que la Llei 3/2012 no modifica. 
Un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió no se'n podrà adoptar 
cap de nou, per al mateix àmbit i per idèntica finalitat, fins que no hagin trans
corregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes. 

L'alcalde, Miquel Carles Català Visa 
La Portella, 20 d'octubre de 2022 
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