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MUNICIPIS POLEMICA

RAMADERIA SANCIONS

La CUP de Tarrega expulsa
l'edil que va convidar Pamies

Multada una granja
per abocar malament
els purins a Bassella

El consistori va vetar la xarrada del negacionista i la regidora va
· · es compt. enc1es
anunciar que dimitia 1·1 _l o L

C.SANS
L. PEORÓS
1 TARREGA 1 La CUP de Tarrega
va expulsar ahir la regidora de
Serveis Municipals, Mobilitat
i Medí Ambient, Teresa Sala,
del grup municipal mentre que
l'equip de govern, mitjanr;ant
un decret d'alcaldia, li va retirar les competencies. Sala va
anunciar el dia 17 la intenció
de dimitir després que l'ajuntament (que dirigeixen ERC, PSC
i CUP) impedís la realització
d'una conferencia de !'horticultor Josep Pamies que ella
havia organitzat.
Segons va detallar la CUP
ahir en un comunicat, la regidora ha deixat de representar
l'assemblea local del partit després del seu anunci de renunciar unilateralment al carrec. Aixo implica que Teresa Sala deixara el grup municipal cupaire
i passara a formar part del grup
mixt al consistod fins que sigui efectiva la seua renúncia,
la qual cosa esta previst en un
ple que s'ha de celebrar el 21
d'octubre.
Així mateix, l'ajuntament va
retirar les atribucions dins de
l'equip de govern a Teresa Sala
(Serveis Municipals, Mobilitat
i Medi Ambient) així com les
retribucions en concepte de dedicació parcial. L'alcaldessa,
Alba Pijuan, assumira ara les
seues competencies. L'equip de
govern va agrair el treball de
la regidora durant el mandat

La protesta va comptar amb Pamies i també la regidora Sala.

PROTESTA

Mig centenar de persones
protesten per la suspensió
de la xarrada de !'activista
a la ciutat
i va reafirmar la voluntat de
continuar treballant en favor
del municipi.
Per la seua part, la CUP va
explicar que "treballem per un
relleu amb les maximes garanties i el maxim de compromís
de cara al programa i al projecte polític que representem,
d'una banda, i de cara a la ciu-

EQUIPAMENTS FINANCES

tat i el bon govern municipal,
de l'altra". Quan va presentar
la dimissió, va transcendir que
Sala havia convidat Pamies
(sancionat perla divulgació de
pseudoterapies i negacionista
de la Covid) sense consultar-ha
amb la resta del govern.
Precisament, mig centenar
de persones es van concentrar
ahir a la nit a la plar;a Major per
reivindicar "llibertat d'expressió" arran del veto a la xarrada
de Pamies en el marc de la Fira del Medi Ambient. A l'acte
van assistir Sala i Pamies, que
va avanr;ar que intentaran organitzar un acte en el marc de
la fira.

1BASSELLA 1El cos d'Agents Rurals de la Generalitat ha denunciat el responsable d'una
granja de vaques del municipi de Bassella per escampar
purins ramaders mitjanr;ant
el sistema del ventall, metode prohibit des de principis
del2020.
Aquesta no és la primera
vegada que el Govern denuncia aquesta explotació
del sud de l'Alt Urgell, amb
una gran capacitat ja que té
al voltant de 3.000 animals.
La tardor de l'any passat ja
es va sotmetre a la inspecció
dels agents, que també la van
denunciar.
El decret del Govern del
2019 sobre la gestió de la fertilització del sol i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació
a les zones vulnerables, en
relació amb la contaminació per nitrats procedents
de fonts agraries, prohibeix
aplicar els purins mitjanr;ant
els sistemes de plat, ventall
o canó.
Els agricultors els han
d'enterrar a terra mitjanr;ant sistemes de tubs penjants amb l'objectiu de reduir
les emissions d'amoníac, gas
contaminant d'efecte d'hivernacle que es genera a partir del nitrogen dels purins.
La inspecció per part deis
agents es va produir arran

LAIA PEDRÓS

L'antic pavelló del Club
Natació Tarrega sera subhastat el mes que ve per 6,3 milions d'euros i una valoració de
10,8 milions. Segons anuncia el
portal Alerta Subastas, se subbastara el pavelló poliesportiu i
un edifici destinat a local social
amb bar, magatzem, lavabos,
zona recreativa, sala de reunions i altres dependencies, situats al carrer Mestre Güell de la
capital.
Els interessats han de presentar les senes ofertes al jutjat de
Cervera abans del dia 14 d'octubre a les 18.00 hores. Per participar-hi cal dipositar 540.786
euros, que corresponen a un 5%
de la valoració dellot i que seran retornats si no s'adjudica la
subhasta.

• No aplicar les dejeccions animals correctament
com estableix la normativa té penalitzacions sobre
el ramader en els ajuts de
la Política Agrícola Comuna (PAC) que poden
consistir en la reducció o
exclusió sobre els imports
dels pagaments concedits o encara per concedir a !'infractor, respecte
a les soHicituds d'ajuda
que hagi presentat en el
transcurs de l'any natural en que s'hagi descobert
l'incompliment. En aquest
cas, el ramader és reincident ja que ha estat denunciat dos vegades pels
Rurals des de comenr;amentd'any.
de les queixes d'alguns vems. A comenr;aments del mes
d'agost passat els agents rurals ja li van tornar a aixecar
un expedient per aplicar els
purins amb el sistema prohibit i el van denunciar per
escampar-los més enlla de
l'horari permes.
El decret prohibeix aplicar
el fertilitzant a partir de les
15 hores de divendres i durant tot el cap de setmana.

TURISME PROMOCIÓ

Asubhasta l'antic pavelló
del Club Natació Tarrega
per 6,3 milions
1TARREGA 1

Penalitzacions
en els ajuts fixats
perla PAC

El Club Natació Tarrega va
vendre el seu antic pavelló a una
promotora immobiliaria l'any
2007. Precisament, el club acaba de comenr;ar a liquidar amb
Hisenda una multa de 250.000
euros derivada d'un expedient
per haver pagat fora de trimestre l'IVA corresponent a la
venda dels terrenys de l'antic
pavelló. Així mateix, el Club
Natació Tarrega i l'ajuntament
de la capital de l'Urgell van
formalitzar a mitjans del mes
d'agost passat un acord contractual que permetra salvar el club
a canvi que aquest cedeixi uns
dies i unes hores les instal-lacions per a usos de la ciutat per
uns ingressos que li permetran
afrontar el credit hipotecari que
ha demanat per pagar la sanció
d'Hisenda.

Fraga debat la
reducció de 1'181
L'ajuntament de Fraga debatra en el ple de dema
la reducció del tipus d'IBI
per compensar l'increment
de la base liquidable derivat
de la revisió cadastral. També suspen les taxes per a les
terrasses.

1 FRAGA 1

lniciatives per promoure
l'ecoturisme
Els turoperadors en la seua visita al Jussa, a Cellers.

Turoperadors internacionals
visiten comarques de muntanya
1 LLEIDA 1 Uns

quaranta turoperadors turístics internacionals
visiten les comarques del Solsones, l'Alt Urgell i els dos Pallars amb motiu del Workshop
Buy Catalunya que es va iniciar ahir al matí a Cambrils.
El Buy Catalunya, organitzat

perla conselleria d'Empresa, _
va reunir un total de 76 operadors turístics d'una dotzena
de mercats internacionals de
proximitat, que alhora va congregar 123 empreses, la qual
cosa va generar més de 1.200
entrevistes.

1TREMP 1El consell del Pallars
Jussa ha presentat un nou informe amb vuit iniciatives
ecoturístiques inspirarles en
Catalunya, Menorca, Canta-.
bria i Aragó per a la recuperació del patrimoni natural i
cultural.

La Llitera rebutja la MAT
de Laluenga a lsona
1 TAMAR IT 1 La comarca de la
Llitera va rebutjar en el ple
de dilluns la línia de molt alta
tensió entre Laluenga i Isona
a proposta del PSOE.

