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AJUNTAMENTS FINAN CES 

La majoria de municipis congelara 
impostos i taxes l'any que ve 
Apujaran en algun cas la brossa per pagar canvis de servei i adaptar-se al canon 
de la Generalitat 1 .t. a a ~ a ,02 , an~ e ec oral 

L.P/ J.G /C. S /X. S 
1 LLEIDA 1 La majoria de capitals 
de comarca i de principals mu· 
nicipis de Lleida estan ultimant 
l'aprovació de les ordenances 
fiscals peral proxim 2023, any 
electoral, que plantegen majo
ntariament la congelació deis 
tributs i taxes tret de la recollida 
de les escombraries per adap
tar-la a l'increment del canon 
de residus de la Generalitati per 
sufragar millares en la gestió i 
manteniment del servei. 

El paer en cap de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, va explicar 
que la congelació de tates les 
taxes sera la proposta de l'equip 
de govern, "especialment en 
aquest moment d'inflació", va 
dir. El consell de la Noguera va 
aprovar la setmana passada la 
congelació de les taxes i l'in
crement de la del servei d'es
combraries per l'augment del 
canon de residus de la Gene
ralitat, que aquest any arriba
ra als 65,30 euros per tona de 
residus a l'abocador. Municipis 
del Segria també opten per la 
congelació malgrat que el servei 
d'escombraries es veura modifi
cat per l'ampliació de l'abocador 
de Montoliu i el canvi de gestió. 
Alpicat, Alcarras o Torrefarre
ra no tocaran taxes a excepció 
de les escombraries. L'alcalde 
de Torrefarrera, Jordi Latorre, 
va destacar que "seguirem el 
mateix criteri deis últims onze 

Ajuntament 
de Ciutadilla 

ANUNCI D'EXPROPIACIÓ 
FORt;OSA PER RAÓ D'IJRBA· 

NISME 1 DECIARACIO DE 
NECESSITAT AL MUNICIPI 

DE CIUTADILlA 
Per Decret d'Alcaldia núm. 
117/2022 del 31 d'agost de 
I'Ajuntament de Ciutadilla per la 
qual s'aprova la relació de béns i 
drets l'ocupació deis quals és 
estrictament indispensable 
executar la pavimentació del solar 
urba carrer Sant Miquel, 16 per 
evitar el deteriorament del vial al 
qual confronta del municipi de 
Ciutadilla ,és necessaria per a la 
seva execució l'expropiació 
for<;osa d'una part de la finca 
detallada al BOP núm. 196 de 
data 11 d'octubre de 2022, i a la 
seu electronica http:// 
www.seu-e.cat/ca/web/ciutadilla. 

lmatge de l'ampliació de l'abocador de Montoliu. 

CONSULTA 

Les Borges consulta als 
ve·lns com modificar les 
ordenances de cara 
a l'exercici vinent 

anys, especialment en un mo
ment de crisi". L'alcaldessa de 
Tremp, Pilar Cases, va apuntar 
que no hi ha intenció de "mo
dificar a l'al~a les taxes". Així 
mateix, a la Seu d'Urgell s'in
crementara el rebut de les es
combraries un 12,6% a partir 

del gener. Una pujada que res
pon també a l'increment del sou 
en un 10% de la plantilla de la 
Mancomunitat d'Escombraries 
de l'Urgellet. A Oliana, l'alcal
dessa, Carmen Lostao, va apun
tar que mantenen negociacions 
ambla concessionaria del servei 
de l'aigua per evitar una p ujada 
del rebut. Les Borges Blanques 
manté encara o berta la consulta 
als velns previa a l'elaboració 
d'ordenances, tot i que l'alcal
dessa, Núria Palau, va apuntar 
que no es preveuen increments 
"tret de les escombraries". L'al
calde de Mollerussa, Marc Sol-

LESCLAUS 

Plens 
1 la majoria de cap itals no 
han celebrat encara els plens 
d'ordenances i ho faran entre 
aquest mes i el vinent. 

ACM 
1 L'Associació Catalana de Mu
nicipis demana una ajuda extra 
de I'Estat pera ens locals da
vant l'increment de despeses 
per costos energetics. 

Any electoral 
1 Els impostas i taxes queda
ran congelats el 2023, que se
ra a més any electora l per als 
ajuntaments. 

sona, va avan~ar que la voluntat 
és congelar taxes i que "no és 
momen t de fiscalitzar més les 
famílies". Linyola tampoc mo
dificara impostas. Municipis de 
l'Urgell i la Segarra estan tre
ballant encara en les ordenan
ces. Tarrega no les incremen
tara, tret de les escombra ries, 
i Guissona mantindra els tipus 
d'aquest exercici. El de les es
combra ríes podria ser l'únic 
gravamen modificat al Pont de 
Suert, que només preveu algun 
canvi en els preus públics, se
gons va explicar l'alcalde, Josep 
Antoni Troguet. 

BONRIU, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 

PRESSUPOSTOS INVERSIONS 

Anuncio de transformación de 
sociedad anónima en sociedad 
limitada. 

11 
11EI Govern 
central mostra 
el compromís 
amb Lleida" 
El PSC defensa els 
pressupostos del 2023 

X. R. 

SEGRE 
Dimarts, 11 d'octubre del 2022 

ATEN CIÓ 

Aranja atén 
a casa seua 
37 persones 
1 VIELHA 1 El servei d'Atenció en 
l'entorn domiciliari (SAeD) 
impulsat pel Conselh Gene
rau d'Aran ha passat de les 
quinze persones ateses ini
cialment a l'abril a les tren
ta-set actuals. 

Entre els serveis que es 
presten hi ha el d'apats a 
domicili o el banc d'ajuts 
tecnics, queja ha assignat 
sis aparells a set beneficia
ris (llits articulats, cadires 
de rodes o caminadors). El 
Conselh treballa per ampliar 
serveis i oferir terapies ocu
pacionals en un espai de la 
residencia de Vielha. 

EQUIPAMENTS 

Els Alamús 
cobreix enguany 
la pista esportiva 
1 ELS ALAMÚS 1 L'ajuntament dels 
Alamús ha donat llum ver
da al projecte per instaHar 
aquest mateix any una ca
berta de fusta a la pista po
liesportiva de la zona de les 
piscines. L'actuació preveu 
una inversió total de 381.882 
euros i també inclou pintar la 
pista, que costara 11.200 eu
ros, i millares a la instaHació 
de l'enllumenat de la zona 
per un import de 9.000 eu
ros. Els treballs permetran 
donar més utilitat a l'equi
pament, amb malta demanda 
dejoves. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley sobre 
Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles, se 
hace público que la Junta general, 
extraordinaria y universal de la 
sociedad "BONRIU, S.A.", 
celebrada en el domicilio social en 
fecha 20 de septiembre de 2022, 
se acordó por unanimidad, entre 
otros acuerdos, la transformación 
de la misma en una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, 
aprobándose asimismo el balance 
de transformación y los nuevos 
estatutos sociales; por lo que a 
partir de dicha fecha se denomina
rá "BONRIU, S.L." 

1 LLEIDA 1 La diputada del PSC al 
Congrés deis Diputats per Llei
da, Montse Mínguez, va defen
sar ahir que el projecte de pres
supostos del Govern central per 
al2023 "reflecteix el compro
mís amb Lleida ambla inversió 
de gairebé 81 milions d'euros". 
Va assegurar que els comptes 
ten en com a objectiu protegir la 
justíci.a social, la justícia fiscal i 

González i Mínguez ah ir a la se u del PSC a Lleida. 

En d1recte a 
lleldatv.cat 1 segre.com 

o 

En Tarrega, a 5 de octubre de 
2022. 

El Administrador Solidario: 
Francisco Javier Bonastre Oliva. 

l'economia. 
Per la seua part, Lorena 

González, senadora socialista 
per Lleida, va destacar que la 
revalorització de les pensions 
d'acord amb l'IPC b en eficiara 
un total de 88.924 vei:ns de la 
demarcació. González també 

va reiterar que l'any que ve es 
mantindra la gratuilat deis abo
naments de Rodalies i mitjana 
dislimcia, una mesura de que es 
beneficien més de 3.100 viatgers 
de Lleida. 

Pel que fa a la remodelació de 
l'Executiu catala després de la 
sortida de JxCat, Mínguez va re
cordar que ERC té "33 diputats 

de 135 al Parlament i 7 grups a 
l'oposició". Va fer una crida "a 
la responsabilitat i a la defensa 
de les institucions" i va assegu
rar que Junts "s'ha convertit en 
un partit populista que té com 
a objectiu danyar o desgastar 
les institucions". Va recordar 
que "hi ha uns pressupostos per 
elaborar a Catalunya". 

rcolomina
Resaltado
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MUNTANYA ACCIDENT 

Una excursionista de 38 anys perd 
la vida a l'estimbar-se a Montanui 
Va ser a les 13.58 hores a la zona del pie Russelll l La víctima ja havia mort quan 
v u u. ls b o'e rgencies i e seu co~pany va resultar il·les 
REDACCIÓ 
1 MONTANUI 1 Una excursionista 
de Valencia de 38 anys va per
dre la vida ahir a l'estimbar-se 
al pie Russell de Montanui, a la 
Franja ribagorc;:ana, segons va 
informar la Guardia Civil d'Os
ca. Van ser els Bombers de la 
Generalitat els que a les 13.58 
hores van rebre l'avís de l'ac
cident. Van comprovar que es 
tractava d'una zona de la Riba
gorc;:a oscenca, perla qual cosa 
es van posar en contacte amb el 
Grup de Rescat Especial d'Inter
venció en Muntanya (GREIM) 
de la Guardia Civil de Benasc. 
Els Bombers van facilitar les 
coordenades. 

TRES RESCATS A LLEIDA 

Els Bombers van fer ah ir 
dos rescats a Alas de 
Balaguer i els Pompiers, 
un altre a Bausen 

~ ... ' 
'• lr.lííi~:~m 

GUÁRDIA CIVIL 

lmatge del rescat de !'excursionista que va morir ah ir a Montanui. 

Immediatament, es van des
plac;:ar allloc un helicopter de 
la Unitat Aeria d'Osca amb el 
GREIM de Benasc i un metge 
061. Una vegada localitzada 
!'accidentada i el seu acompan
yant, es va procedir a evacuar 
dellloc l'home, que havia re
sultat il·les. ParaHelament, els 
especialistes van procedir a -
l'aixecament del cadaver pre-

via autorització judicial, van 
introduir-lo en una llitera i van 
traslladar el cos per l'aeronau de 
la Guardia Civil fins a la locali
tat de Benasc, i d'alla en vehicle 
funeraria l'Institut Anatomic 
forense d'Osca a l'espera de 
!'autopsia. 

D'altra banda, els Bombers 
de la Generalitat i els Pompiers 
d'Aran van fer ahir tres rescats 

INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Alfarras reivindica l'accés 
sud a I'A~ 14 i al·legara 
perque es mantingui 
X. RODRIGUEZ 
1 ALFARRASI Alfarras va reivindi
car ahir l'accés sud al municipi 
en el futur trac;:at de l 'A-14. El 
Govern central ha tret a con
curs l'actualització del projec
te de l'últim traro de l'autovia, 
entre Almenar i el límit amb la 
província d'Osca. A la docu
mentació de la licitació consta 
que es preveu suprimir aquest 
enllac;:, que connectaria amb 
la carretera C-26, "per la seua 
gran complexitat i l'elevat cost 
d'execució", com va avanc;:ar 
ahir SEGRE. 

L'alcalde, Joan Caries Garcia, 
va explicar ahir que presenta
ran aHegacions per reivindicar 
que es mantingui aquest accés. 
Si se suprimeix, es quedaran 
només amb un enllac;: al nord 
del municipi en direcció a Vi-

elha. En aquest sentit, Garcia 
va assenyalar que "poca gent 
sortira per retrocedir i venir al 
nostre poble", i va afirmar que 
perdran tota la gent de passada 
que consumeix en l'hostaleria i 
els comerc;:os locals. 

Millora de l'eix de I'N-230 
El ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana pre
veu invertir un total d'1,2 mili
ons en l'actualització del projec
te, que baura d'estar enllestit en 
un any i mig des de l'adjudicació 
del contracte. Aquesta actuació 
forma part de les intervencions 
per millorar l'eix de l'N-230 
que, per exemple, contempla 
un tercer carril entre Alfarras 
i Sopeira, en un t ram d'aproxi
madament vuitanta quilometres 
de longitud. 

de muntanya a les comarques 
de Lleida, dos deis quals a Al os 
de Balaguer. 

El primer va ser per rescatar 
un escalador que es va fer una 
lesió greu en una cama a la font 
de la Feixa. El van localitzar a 
les 15.20 hores i cap a les 15.50 
hores el van poder extreure i el 
van traslladar fins a Cama rasa, 
on l'esperava una ambulancia 

TURISME INICIATIVES 

del SEM. També a Alos de Ba
laguer van localitzar un mo
torista i un conductor de quad 
que van quedar bloquejats en 
una pista forestal de difícil ac
cés. Van rebre l'avís a les 18.08 
hores. Finalment, els Pompiers 
d'Aran van rescatar ahir a la tar
da un grup de quatre persones 
que s'havien desorientat en una 
zona de Bausen. 

Periodistes estrangeres en una finca de la Pobla de Cérvoles. 

Promoció turística de Lleida 
al mercat internacional 
1 LLEIDA 1 El Patronat de Turisme 
de la Diputació promociona les 
comarques de Lleida al mercat 
internacional amb dos viatges 
de premsa en que participen 
set periodistes i bloguers ale
manys i sui"ssos. Els dos grups 
visitaran l'Alt Urgell, la Riba-

gorc;:a, la Noguera, el Jussa, el 
Segria i les Garrigues. Així 
mateix, els creadors del blog 
De Ruta en família visiten 
fins avui el Sobira en un v i
atge organitzat pel patronat 
ambla coHaboració del con
sell comarcal. 

SEGRE 
Dimarts, 11 d'octubre del 2022 

SERVEIS 

Ponts millora la 
xarxa d'aigua del 
car_rer les Eres 
1 PONTS 1 L'ajuntament de Ponts 
inver tira aquest any 76.850 
euros en la reurbanització 
del carrer les Eres. El pro
jecte preveu, a més de la 
pavimentació i adequació 
del 'ferro d'aquest carrer, la 
instaHació de l'en llumenat 
públic, un tram de la xarxa 
de desaigües que enllaci amb 
la nova, la xarxa d'aigua po
table i el soterrament de la 
línia telefónica i les de bai
xa i alta tensió. El consistori 
preveu que les obres estiguin 
finalitzaqes al desembre o 
prin cipis d'any. Els treballs 
han de permetre acabar amb 
les perdues d'aigua en aques
ta zona i fer una gestió més 
eficient deis serveis. 

EQUIPAMENTS 

Puigverd de 
Lleida amplia 
el vetllatori 
1 PU IGVERD DE LLEIDA 1 Puigverd 
de Lleida va inaugurar diu
menge a la tarda l'ampliació 
del vetllatori del municipi. 
Les obres h an representat 
una inversió de 200.000 eu
ros aproximadament, i han 
con sistit en la compra de la 
finca adjacent al vetllato
ri i la construcció del nou 
edifici. 

L'objectiu, segons van ex
plicar des de l'ajuntament, 
és poder oferir un servei de 
més qualitat als vei"ns de la 
localitat . Per la seua banda, 
el mossen va beneir el nou 
equipament d'aquest munici
pi del Segria i la inauguració 
va acabar amb un piscolabis. 

TRANSIT 

Greu una dona 
atropellada 
a Sunyer 
1 SUNYER 1 Una dona va resul
tar ferida de caracter greu al 
ser atropellada ahir dilluns al 
matí a !'interior de Sunyer. 

. L'accident es va produir a 
les 10.36 bores, a la plac;:a 1 
d'Octubre d'aquesta locali
t at del Segria, quan una vei'
na va ser atropellada per un 
vehicle. 

Fins allloc del si nistre 
van acudir tres ambulancies 
del Sistema d'Emergencies 
Mediques (SEM). La dona, 
d'avanc;:ada edat, va ser a tesa 
in si tu pels sanitaris i, poste
riorment, evacuada a l'hos
pital Arnau de Vilanova de 
Lleida amb pronostic greu, 
segons el SEM. 

rcolomina
Resaltado
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La pilot lleidatana, al costat de la moto i l'equip, mostra la seua pissarra ambla primera posició. 

Zaida Teruel, campiona 
de Catalunya femenina 
La lleidatana es va endur el títol en la categoria de Super Bike 600 11 Va 
vencer en dones 1 va ser cinquena a la general en la prova a Calafat 

REDACCIÓ 
1 CALAFAT 1 La pilot lleidatana 
Zaida Teruel (Pallars Team) 
es va assegurar el campionat 
de Catalunya femení de Super 
Bike 600 després de la disputa 
de }'última prova del campio
nat aquest cap de setmana al 
circuit de Calafat. 

Teruel va vencer en catego
ría femenina i va ser cinquena 
a la classificació general de la 
cursa de 600 ce, amb set pilots 
en graella. A més, també van 
participar en la prova els pilots 

de 1.000 ce, que van completar 
la graella fins a arribar a 16 
participants. , 

La cursa se la va endur Marc 
Guillamet, que competía en 
1.000 ce, i Teruel va traspassar 
la línia de meta desena, com 
l'única competidora femeni
na que va aconseguir acabar 
la carrera, a 49.5 segons del 
vencedor absolut després de 
les 13 voltes de competició en 
el tra~at tarragoní. En la cate
goría de 600 ce, en que compe
teix la pilot del Pallars Team, 

el vencedor va ser Segi Maza, 
al davant de Valerio Fusca i 
Jeremay Trujillo. 

La lleidatana, del Pallars 
Team, ha completat una de 
les millors temporades aquest 
2022, en que ha competit amb 
una nova moto i ha aconseguit 
més nivell. Teruel ja té la vista 
posada en la próxima campa
nya, en la qual vol seguir man
tenint la bona forma que l'ha 
portat a ser la campiona de 
Catalunya en les tres últimes 
temporades de competició. 

ESPORTS 1 2 9 1 

Betriu s'imposa a la prova d'Aiacant 
1 ALACANT 1 El pilot de Coli de 
Nargó Jaume Betriu (WP 
Eric Augé) va aconseguir el 
t riomf a la prova d'Alacant 
del campionat Nacional d'En
duro a la categoría E3 per se
guir líder del campionat. 

Ellleidata va ser tercer a 
la classificació escratx, mal
grat tenir una aparatosa cai
guda durant dissabte, que el 
va deixar ranc en el trans
curs del cap de setmana de 
competició. 

FCF 

Ponencia de Jim a la seu de la FCF 
1 LLEIDA 1 L'entrenador Juan 
Ignacio Martínez fim va im
partir ahir una ponencia a 
Lleida a la seu territorial de 
la Federació Catalana de Fut
bol, organitzada pel Comite 
Tecnic d'Arbitres. 

Durant la xarrada, dirigi
da als entrenadors, l'extecnic 
del Saragossa va compartir 
vivencies de la seua llarga 
trajectoria coro a tecnic, 
tant a nivell estatal coro a 
l'estranger. 

El Club Ciclista Terraferma 
celebra el final . 
de la temporada 

1 LLEIDA 1 El Club Ciclista Terraferma va 
reunir els socis aquest cap de setmana 
per celebrar el final d'aquesta tempo
rada, amb una ruta que va acabar amb 
la tradicional foto de grup. 

El club compta amb 170 socis, tots 
cicloturistes no competitius, i compleix 
40 anys el curs vinent. Coincidint amb 
l'aniversari, l'entitat organitzara dife
re?ts actes, entre els quals s'inclouen 

xarrades sobre seguretat viaria, en col
laboració amb els l'y1ossos d'Esquadra, 
per formar ciclistes i prevenir accidents 
a la carretera en la mesura niés gran 
que sigui possible. 

rcolomina
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