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CORONAVIRUS

Des de l'inici de la pandemia i hi ha hagut 767 ingressos greus i més de 4.300
hospitalitzacions Només un cas al dia al Pirineu, pero registra un mort
11

M. MARQUES

Centres d'Atenció
Primaria (CAP) de les regions
sanitaries de Lleida i del Pirineu
han ates 570.907 visites perla
Covid des de l'inici de la pandemia, gairebé el8% d'un total de
7,24 milions de visites, segons
dades de l'Institut Catala de la
Salut (ICS). En paraHel, entre
els hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria i el Comarcal
del Pallars (aquests dos últims
gestionats per }'empresa pública
GSS) han registrat 767 ingressos
greus -deis quals 737 han estat a
l'UCI i 30 per estat semicrític a
Tremp- i un total de 4.389 hospitalitzacions. Fins al dia d'ahir
han mort 855 lleidatans perla
Covid, segons Salut.
CONTROL AL MARt;

L'OMS creu que el mar~ del
2022 la pandemia podría
estar controlada, pero que
durara dos anys més
El 2020, l'Arnau va atendre
53.248 urgencies, de les quals
5.368 van ser perla Covid (el
10,08% del total) i el de Tremp,
5.000, 291 pel virus (5,82%),
mentre que el gener i l'agost
d'aquest any l'Arnau ha registrat 54.666 urgencies, 3.950 per
la Covid (7,23%), i !'hospital de
Tremp, 4.994, 188 pel coronavirus (el3,76%).
Cal tenir en compte que durant el confinament estricte de
marc; a maig del2020 les urgencíes per altres patologies com
accidents de transit es van recluir drasticament.
Quan a l'atenció d'altres patologies, alllarg de l'any passat, els ambulatoris van atendre 266.936 visites mensuals i el
2021,433.303 (+62%), cosa que
mostra com el sistema sanitari
es va abocar el 2020 a atendre
la Covid.
D'altra banda, els 737 ingressos pel coronavirus a les UCI
de l'Arnau i el Santa Maria han
suposat el43% de totes les hospitalitzacions greus, tenint en
compte que s'han suspes centenars d'operacions que requeríen ingrés i vigilancia intensiva
davant de la falta de llits i de
personal.
Ahir, a Ponent hi havia 10
ingressats a l'UCI pel virus
(-2), pero el total d'hospitalitzats
es mantenien en 39. En canvi,
al Pirineu només hi havia una
persona ingressada menor de
20 anys.
De fet, a les comarques de
muntanya només es van notificar tres contagis més i només
se'n detecten vuit de setma-

nals, encara que va registrar la
mort d'una persona de més de
70 anys.
El risc de rebrot seguía sent
baix, amb 21 punts (-9). Al pla
de Lleida es van registrar 39
casos més, cap mort i el rebrot
va decréixer fins als 135 punts
(-5). A Catalunya, hi havi a 717
ingressats (-21), dels quals 260
eren a l'UCI (-6). Es van notificar 677 casos i 36 defuncions.
Quant a la pandemia, la directora del departament de
Salut Pública i de l'Ambient a
l'Organització Mundial de la
Salut (OMS), María Neira, veu
"raonable" que duri dos anys
si s'aconsegueix vacunar més
en pa"isos que tenen cobertures
molt baixes.
Neira va afirmar a RAC1 que
la vacunació ofereix una "expectativa molt positiva" perque estigui controlada el mar<;
del 2022 i va dir que l' OMS
aposta per ajornar la tercera
dosi almenys fins que el 45%
de la població mundial tingui
la primera.
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Els CAP de Lleida han ates mig
milió de visites per la Covid
1 LLEIDA 1 Els
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La universitaria Chaymae vacunant-se ah ir al Rectorat.

Només 24 joves
es vacunen a
la Udl i s'atura
l'arribada de dosis
• Un total de 24 persones
es van vacunar ahir contra la Covid el primer dia
en que Salut va habilitar a
la UdL dos punts per ferho, al bar del Rectorat i
a Ciencies de la Salut. La
vicerectora d'Estudiants i
Ocupabilitat, Montserrat
Rué, va atribuir aquesta
poca afluencia al fet que
"molts estudiants ja s'han
vacunat". Entre els que hi
van anar, la Chaymae, estudiant de Filología Anglesa, va explicar que no
s'havia vacunat abans
perque "he estat tot l'estiu fora" i el José Ramón,
estudiant d'Enginyeria Informatica, "perque quan
es va obrir la convocatoria es van acabar les cites
molt rapid i poc després
vaig agafar la Covid". La
coordinadora de vacunació Blanca Aguarod va explicar que dos de cada tres
lleidatans de 20 a 29 anys
tenen una dosi, pero que
ja són tres de cada quatre entre els 16 i els 19
anys. Entre les raons per
les quals la gent no es vacuna, ho va atribuir a les
pors dels efectes secundaris i de les fake news. Així
mateix, a causa que la demanda per vacunar-se ha
baixat, Sanitat ha pausat
fins al 20 de setembre les
arribades setmanals de
dosis.

El Suprem avala el
passaport Covid
en l'hostaleria i
pubs de Galícia

L'lsidre, en una residencia a la Se u, va poder ah ir abra~ar-se ambles seues amigues Merce i Rosa.

Abra~ades d'usuaris de residencies i familiars i amics
• Els usuaris de les residencies sense cap cas descontrolat
de Covid (a Lleida estan totes
lliures) i els seus familiars i
amics ja poden tornar a abrac;ar-se gracies a la remissió de
la pandemia.
Isidre Domenjó, que resideix
a la Llar de Sant Josep de la
Seu d'Urgell des de faja anys,
ahir va rebre la visita de Merce
i Rosa Planes, amigues seues
des de la infancia i que final-

ment van poder abrac;ar-se i
mantenir el contacte físic que
fins ara no els estava permes,
informa C. Sans.
Aixo sí, el que no canvia és
que la visita es continul fent
amb cita previa, pero sí que hi
poden acudir més de tres visitants, ja que ara no es podía
superar aquest nombre.
També es recuperen tota mena de sortides i els residents
que estiguin vacunats no hau-

ran de fer quarantena si són
contacte estret. Respecte a la
vacunació, les comunitats trasHadaran avui al Consell Interterritorial de Salut la conveniencia d'administrar una tercera
dosi a les residencies de gent
gran, encara que la inclusió
d'aquest coHectiu al dels immunodeprimits -que ja reben
la dosi de reforc;- dependra de
la Comissió de Salut Pública
que es reuneix dema.

• El Tribunal Suprem ha
autoritzat l'obligació d'exhibir el passaport Covid
- que indica si una persona esta vacunada, té un
resultat negatiu o ha passat la mala]tia- en establiments de lleure nocturn
i restauració de Galícia,
una mesura acordada per
la Xunta a l'agost, pero
que no va ser avalada
pel Tribunal Superior de
Justícia de la comunitat
com ha ocorregut en altres
autonomies.
Els magistrats estimen
que "el benefici és molt
superior al sacrifici que
comporta ]'exigencia de
presentar la documentació pera l'accés al local"
i no entreveuen una altra
mesura "que resulti més
adequada per salvaguardar la vida i la salut dels
ciutadans, en aquest tipus
de locals". Així mateix, el
lleure nocturn i l'hostaleria podran obrir a Aragó
desde dema.
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Artesa de Lleida deixa de pagar el
rebut d'internet pel mal servei.

www segre com/comarques
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Danys de més de 20.000 € per actes
vandalics en els botellons de Sort.
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POLÍTICA MUNICIPAL

La censura de Sant Ramon, en l'aire fins a
determinar si xoca amb la llei antitransfugues
El secretari municipal demana almenys dos dies de termini per estudiar la moció abans de donar-hi
tramit 11 El fet que li donin suport regidors de l'equip de govern genera dubtes sobre si pot aprovar-se
X. SANTESMASSES/ REDACCIÓ

La moció de censura per destituir !'alcalde de Sant
Ramon, Aleix Bochaca (JxCat),
esta en l'aire després que la resta
de regidors de l'ajuntament, tant
de JxCat com d'ERC, la presentessin dilluns (com va avan¡;ar
SEGRE ahir). El compte enrere
de deu dies habils per votar-la
en el ple encara no ha comen~at,
jaque el secretari municipal ha
soHicitat un termini d'almenys
dos dies per estudiar-la abans
de donar-hi tramit. Així ho van
confirmar els edils de JxCat,
que van apuntar a dubtes sobre
si la moció xoca ambla normativa contra el transfuguisme.
Aquesta norma es va incorporar el 2011 a la llei electoral. Estableix que, per cada edil
que formi o hagi format part del
mateix grup que !'alcalde i doni
suport a una moció de censura,
s'exigira un vot addicional per
aprovar-la, a més de la majoria
absoluta habitual. A Sant Ramon, la censura té el suport de
quatre regidors de JxCat, algovern, i dos d'ERC, a l'oposició.
Si s'aplica aquesta norma ambla
composició actual del consistori,
caldrien vuit vots per destituir
Buchaca, una cosa impossible
jaque la corporació només té
7membres.
Tanmateix, la norma contra
el transfuguisme ha estat parcialment anullada pel Tribunal
Constitucional. La seua sentencia va entrar en vigor després
de les eleccions municipals del
2019. Va suprimir un únic paragraf, que estenia a qualsevol

Dos mocions que
van prosperar a
Lleida amb suport
dedíscols

LESCLAUS

1 SANT RAMO N 1

La llei antitransfuguisme
1 Es va aprovar el2011 i va modificar la llei electoral general. Penalitza les mocions de censura
avalades per regidors que formin
o hagin format part del mateix
grup municipal que !'alcalde. Per
cada un en aquesta situació, exigelx un vot addicional per aprovar-les, a més de la majoria absoluta habitual. Aquesta penalització s'estenia inicialment a qualsevol edil que abandonés el grupa
que estava adscrit.

Sentencia del Constitucional
1 La sentencia, dictada el2017, va
declarar que, si bé la persecució
del transfuguisme era un objectiu
legítim, les restriccions a mocions
de censura que va fixar la llei del
2011 eren excessives. Va suprimir
el paragraf que penalitzava qualsevol edil que deixés el seu grup,
pero va mantenir el que exigia
vots addicionals per cada regidor
que hagués format part del mateix grup que !'alcalde.

regidor que "hagi deixat de pertanyer, per qualsevol causa, al
grup municipal que es va adscriure a l'inici del mandat" la
mateixa penalització en vots
que els del grup de !'alcalde a
l'hora de donar suport a una
moció de censura. Ara el secretari municipal de Sant Ramon ha de determinar si aquesta sentencia fa possible o no la
moció. El regidor de JxCat que

Josep Maria Ribera, l'edil que opta a rellevar Aleix Bochaca.

Sentencies favorables

"Absurd" en pobles

1 Almenys dos sentencies recents

1 Pera Ribera la llei antitransfu-

avalen censures avalades per
edils en el govern, si bé són consistoris en regim de consell obert,
diferent de !'habitual.

guisme "voreja l'absurd" en pobies petits, ja que si els edils han
format part del govern no li poden donar suport.

opta a rellevar Bochaca, Josep
Maria Ribera, va afirmar que
"som conscients del problema
que representa per la llei contra
el transfuguisme, pero aquí no
n'hi ha". "Si no ens deixen ferIa, quedarem injustament indefensos", va recalcar, encara que
va expressar la seua confian~a a
poder votar-la. Va apuntar que
tot el consistori excepte !'alcalde
li dona suport i es va referir a

jurisprudencia que, al seu parer,
avalaría la seua petició (vegeu
les claus). "Aixo obre una porta
a una interpretació favorable
del secretari que desbloquegi
la situació", va valorar. Bochaca
va manifestir el seu malestar
davant d'una moció de censura "sense tenir en compte els
tramits administratius" i va dir
que, si prospera, seguira com a
regidor fins al final del mandat.

• Dos mocions de censura s'han aprovat a Lleida
amb el suport d'edils de
partits el govern, malgrat
estar ja en vigor la llei
contra el transfuguisme.
Les dos es van votar en
condicions molt pochabituals. La primera va ser
la que va desbancar Dante
Pérez (PP) com a alcalde
de Gimenells el2018. La
van impulsar els regidors
del PSC després que Pérez
deixés la formació socialista. Per aprovar-la va
caldre que regidors que
havien format part del govern dimitissin i que els
seus successors declinessin formar part del grup
socialista. Amb aixo van
poder votar la censura
sense la penalització de
vots addicionals.
La segona va tenir
lloc l'agost del 2019 en
el consell del Pallars Sobira, només 41 dies després de nomenar president
Gerard Sabarich (JxCat).
Va tirar endavant amb els
vots d'ERC i d'un membre de JxCat que va quedar com a edil no adscrit
tot just constituir-se l'ens
comarcal.

DIPUTACIÓ SUBVENCIONS

TRENS INCIDENCIES

Més de 270.000 euros en
ajuts per a tretze entitats

Lavaria d'un tren a Bell-lloc s'allarga tota
la nit i obliga acontractar més busos

1LLEIDA 1El Patronat de Promoció

Economica de la Diputació va
aprovar atorgar 278.132 euros
a tretze entitats en el marc de
convenís de col-laboració per
a projectes vinculats al desenvolupament i la transformació
economica de les comarques
lleidatanes. Així, JARC rebra
36.000 euros pera jomades tecniques i formació agraria; Fundació Lleida 21 tindra 20.000
euros per afavorir la rehabilitació d'habitatges; i ASAJA n'ob-

tindra 18.000 pera la integració
de temporers immigrants i economía circular. Pimec en rebra
68.071 per a suport a empreses, i n'hi haura 30.000 pera un
projecte de Fecom. PallarsActiu
disposara de 13.500 euros per
estudiar nous cultius. Així mateix, la Diputació també donara
suport a projectes d'eficiencia
energetica de l'associació Leader Ponent, el Consorci de la
Catalunya Central i els consorcis Leader lleidatans.

E.FARNELL
1 LLEIDA 1 Renfe

va habilitar ahir
un nou servei alternatiu de bus
per carretera per efectuar el
primer trajecte de la línia de
tren Lleida a Barcelona (R-12)
per Manresa de Cervera a Lleida. El servei que tenia hora de
sortida de Cervera a les 6.55
hores i arribada a Lleida a les
7.43 hores es va efectuar per
carretera ja que la companyia
no va aconseguir retirar durant
la nit anterior el comboi ava-

riat entre Bell-lloc d'Urgell i hi pugui haver a l'area meMollerussa, que va deixar a 80 tropolitana, pero la solució és
passatgers tirats al Pla d'Urgell 'més complicada perla infradilluns a la nit.
estructura", van dir. Després
. Fonts de la companyia van del primer servei del dia Renfe
explicar ahir que al tractar-se java restablir la circulació deis
d'una avaria mecanica el com- trens amb normalitat a la línia
boi ha haver de ser retirat de de Lleida a Barcelona.
Val a recordar que dilluns a
la via amb l'ajuda d'un altre
tren per traslladar-lo a tallers. la nit es van habilitar dos husos
Van destacar la dificultat de per traslladar 80 passatgers a la
l'operació al comptar amb una seua destinació arran de l'avasola via. "La incidencia afec- ria mecanica en un comboi de
ta menys usuaris que els que Lleida a !'Hospitalet.
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Artesa de Lleida deixa de pagar
el rebut d'internet pel mal servei

La deixalleria
mobil del Jussa
augmenta un
90% la recollida

Acte de protesta de !'alcalde, Pere Puiggros, per defensar els interessos dels ve·ins

Més de 40 tones de
residus des del gener

11

e s co inus ta.lls i fa lades en la connexió i desatencio de la companyia

E.F

Puigverd de Lleida
també es queixa
i recull firmes

1 ARTESA DE LLEIDA 1 L'ajuntament

d'Artesa de Lleida ha deixat de
pagar els rebuts d'intemet i telefonía mobil a la companyia Movistar perles "deficiencies del
servei" que reben els vems, pels
continus talls en la connexió a
través de fibra optica. L'alcalde, Pere Puiggros, va explicar
que és "una mesura de pressió
i d'un acte de rebeHia" contra
les grans operadores, que "cobren el que valen i no ofereixen el servei que paguem els
ciutadans".
L'alcalde vol així "defensar
els drets dels vems", la qual cosa
ha presentat una declaració de
disconformitat pel servei que
presta la companyia. Va assegurar que hi ha talls continus
EQUIPAMENTS

Deixen de pagar factures del
teatre, centre medie, escala
de música o seu consistorial,
que segueixen amb internet
d'internet de tres o quatre dies seguits, no hi ha senyal per
veure la televisió i que la falta
de connexió a internet afecta
els comer<;os i serveis. "N'estem una mica farts, ens sentim
desatesos i aillats, pero ens continuen cobrant igual", va dir.

lmatge d'arxiu d 'Artesa de Lleida.

És una situació que també es
dona al municipi de Puigverd
de Lleida, que ha iniciat una recollida de firmes per protestar
(vegeu desglossament).

Puiggros va explicar que fa
deu dies va don ar I'ordre al
secretari municipal de deixar
de pagar els rebuts a Movistar
d'equipaments públics com la
seu consistorial, el teatre, }'escola de música o el centre medie
local. Va assegurar que de moment no els han tallat el servei
i espera que "algú de la companyia do ni la cara i ens pregunti
que passa". Fa un any Movistar
va desplegar la fibra optica i els
van donar un telefon de contacte
pera emergencies "en el qual
mai no responen o ens diuen que
no consta cap avaria", va dir.
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La Diputació inverteix 4,5 milions
a l'any en projectes al Solsones
1 SO LSONA 1 La

Diputació inverteix prop de 4,5 milions d'euros
anuals a la comarca del Solsones, a través deis diferents plans
economics que beneficien municipis, el consell comarcal, entitats, i la prorooció de fires i
infraestructures propies, coro

la remodelació d'un traro de la
carretera LV-4241, de Solsona
a coll de Jou . El president de la
Diputació, Joan Talarn, va visitar ahir l'ampliació del carril
bici que uneix el nucli de Solsana amb el Centre Tecnologic
Forestal.

La deixalleria roobil
del Pallars Jussa ha augroentat un 90% la recollida de
residus des de principis d'any.
En aquest període ha recollit
més de 40 tones de rebutjos.
Aquest és el seu tercer any
de funcionament i, des de la
seua adquisició el 2018, la
recollida de residus ha anat
en augment, roalgrat les discontinultats del servei per
la pandemia, i la previsió és
que augmenti en el futur. De
les 40 tones recollides, destaquen els 340 litres d'oli de
cuina utilitzat, 29 quilos de
piles, 28 metres cúbics de roba utilitzada, així com toners
d'impressora, medicaments
caducats, bombetes i fluorescents, entre altres materials.
Sense aquesta recollida, part
deis residus haurien acabat
al contenidor gris d'escombraries sense separar. El consen estudia adquirir una altra
deixalleria per augmentar la
freqüencia de les estades als
pobles.

1 LLEIDA 1

AJUNTAMENT DE

~GUISSOna

ADMINISTRACIÓ INVERSIONS

Visita de Joan Talarn a les obres del carril bici de I'LV-4241 .

• El municipi de P uigver d de Lleida ta mbé
pateix rep etidament els
talls en la banda ampla i
es queda sense telefonía
mobil. Un a cosa que se gons l'alcaldessa, Sandra
Barbera, "és insostenible i
ocasiona molts problemes
als velns".
"El servei no és bo i no
ens ateneo", va recalcar.
El consistori continua pagant les factures malgrat
que ha iniciat una recollida de firmes que, conjuntament amb les d'Artesa
de Lleida, presentar an a
la companyia i a les administracions per obtenir
una solució definitiva a les
·
carencies del servei.

S'informa públicament de l'aprovació inicial del Pla de Millora
Urbana de compatibilitat d'usos a
TECNOFER, xamfra entre Carrer
Tapioles 20 i Av. Verge del Claustra,
de Guissona", sobre terrenys de
sol urba consolidat, clau 4b, per
acord de la Junta de Govern Local
de data 06 de setembre de 2021,
pel termini d'un mes, a comptar
des de l'endema al de l'última
publicació del present anunci,
perque pugui ser examinat i es
formulin les al·legacions que
s'esti min pertinents.
Resta suspes l'atorgament de
llicencies d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderroc de
construccions, d'instal·lació o
ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes
per la leg islació sectorial, excepte
les de parcel-lació, dins l'ambit de
delimitació del Pla de Millora
Urbana, grafiat en el planol d'informació 1.3., exposat en el tauler, per
un termini maxim de 2 anys.
Guissona, 13 de setembre de 2021.
Alcalde, Jaume Ars Bosch

En d1recte a
lleidatv.cat i segre.com
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Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

EDICTE

EDICTE

Aprovació inicial modificació puntual
de les NNSS del planejament en
l'ambit del sector industrial SAU1 La
Morana del municipi de Torrefeta i
Florejacs

Aprovació inicial modificació puntual
de les NNSS del municipi deTorrefeta i Florejacs - noves alineacions
puntuals de vial en dos empla~a
ments al nucli de Florejacs

El Pie de I'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2021,
va aprovar inicialmel'lt la Modificació
puntual de les Normes subsidiarias
de planejament del municipi de Torrefeta i Florejacs en l'ambit del
sector industrial SAU 1 de La
Morana.

El Pie de I'Ajuntament, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2021 ,
va aprovar inicialment la Modificació
puntual de les Normes subsidiarias
de planejament del municipi de Torrefeta i Florejacs: Noves alineacions
puntuals de vial en dos empla~a
ments del nucli de Florejacs".

t.:expedient (Document comprensiu,
memorias, normativa, annexos, planols i document ambiental estrategic) es sotmet a informació pública
pel termini de 45 dies, a comptar des
de la publicació de l'edicte al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, al
Butlletí Oficial de la Provincia de
Lleida, a un diari de premsa periodica
de més divulgació i a la web municipal de I'Ajuntament.

t.:expedient (document comprensiu,
memorias i planols) se sotmet a informació pública pel termini d'UN
MES, a comptar des de la seva publicació m itjan~ant edictes al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, al
Butlletí Oficial de la Provincia de
Lleida, a un diari de premsa peribdica
de més divulgació i a la web municipal de I'Ajuntament.

Durant aquest període l'expedient
restara a disposició en les oficines de
I'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
(Carretera s/n 2521 1 Torrefeta) en
horari d'oficina i a la web municipal
torrefeta.ddl.net, per tal que qualsevol persona interessada el pugu i examinar i, si escau. perque presentí les
al-legacions que es considerin pertinents.

Durant aquest període l'expedient
restaraa disposició en les oficines de
I'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
(Carretera s/n 25211 Torrefeta), en
horari d'oficina i a la web municipal
Torrefeta.ddl.net per tal que qualsevol persona interessada el pugui examinar i, si escau, perque presentí les
al-legacions que es considerin pertinents.
Torrefeta, 1 de setembre de 2021

Torrefeta, 1 de setembre de 2021
!.:Alcalde,
Josep M. Castella i Estruch
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!.:Alcalde,
Josep M. Castella i Estruch

