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MUNICIPIS SEGURETAT 

L'ocupadó d'Aran per 
festes ha estat del77% 
1 VIELHA 1 La Val d'Aran ha tan
cat les festes de Nadal amb 
una ocupació hotelera mit
jana del 77%, molt similar a 
la de l'any passat, que va ser 
del 78% segons les dades de 
Foment Torisme d'Aran. La 
primera setmana de gener ha 
aconseguit una ocupació del 
71,12% i !'última de desem
bre va ser del 82,9%. 

La Policia Local de Cervera, sota 
mínims i sense torns de nit 
Passen de 10 a 6 per una baixa de llarga durada, trasllats i una jubilació 1 L'escassetat 

El PSC insta a fer més 
modern el reg a Tremp 
1 TREMP 1 El grup parlamenta
n del PSC ha soHicitat a la 
Generalitat que reprengui 
la modernització del siste
ma de regadiu de la Conca 
de Tremp. Les obres es van 
adjudicar el 2011 i només 
s'ha iniciat la primera fase. 
El projecte afecta Castell de 
Mur, Gavet, Isona, Llimiana, 
Talarn i Tremp. 

Balaguer impulsa una 
comunitat energetica 
1 BALAGUER 1 La Paeria deBa
laguer ha projectat una co
munitat energetica local per 
facilitar la reducció de la fac
tura electrica en habitatges 
de la ciutat. La Paeria ja ha 
adjudicat les plaques solars 
al pavelló d'Inpacsa, que 
proveira altres equipaments 
públics. 

Impulsen habitatges 
cooperatius a Tiurega 
1 TARREGA 1 La Soll de Tarrega 
acolhra el dia 24 de gener 
la presentació d'un projecte 
d'habitatge cooperatiu a la 
capital de l'Urgell a carrec 
de la fundació Dinamo. 

POLfTICA PLENS 

X. SANTESMASSES 
1 CERVERA 1 La plantilla de la Poli
cía Local de Cervera esta sota 
mínims. Dels deu membres que 
la componen, es preveu que en 
quedin només sis el proper mes 
de febrer. Un dels agents esta 
de baixa de llarga durada, un 
altre s'ha traslladat a treballar a 
Lleida ciutat, un altre se n'anira 
aquest mes a Balaguer i el capo
ral es jubilara entre el febrer i 
el marc;:. 

L'escassetat de personal im
pedeix cobrir les 24 hores del 
dia, de manera que només hi 
ha torns de nit els divendres i 
dissabtes. La resta de la setmana 
s'organitzen entre les 6.00 del 
matí i les 22.00 hores. En hora
ri nocturn queden els Mossos 
d'Esquadra, que només dispo
sen d'una o dos patrulles per a 
tota la Segarra. 

El problema va sorgir a l'inici 
de la pandemia, quan va deixar 
de funcionar a les nits la patrulla 
mixta de Mossos i Policía Local 
que havia funcionat durant una 
decada. S'hi suma ara la marxa 
de dos agents, una llarga baixa i 
una jubilació. Aquesta situació 
genera una notable inseguretat, 
segons van explicar ahir alguns 
vei"ns. Van recordar que, el mes 
de desembre passat, descone
guts van assaltar un diumenge a 
la nit un bar del carrer Guinedil
da, van colpejar i van tancar en 
una estan~a els responsables del 

La Noguera aprova un 
pressupost de 12 milions 
pera aquest any 
E. FARNELL 
1 BALAGUER 1 El consell de la No
guera va aprovar dilluns el pres
supost per a aquest any, que 
ascendeix a 11,9 milions d'eu
ros. Aixo suposa un 5 per cent 
més que els comptes del2022. 
El pressupost contempla un in
crement de la despesa de l'area 
dels Serveis Socials per ampliar 
i refor~ar l'atenció a la tercera 
edat i els serveis d'orientació i 
acompanyament de famílies. 
Respecte als serveis als ajun
taments, suma una nova plac;a 
al servei d'Assistencia Tecnica 
(SAT), amb un total de sis, per 
a les funcions de secretaria i in
tervenció deis ajuntaments de 
la comarca que no disposen de 
personal propi. 

Així mateix, el pressupost 
contempla també un impuls a 

les actuacions d'eficiencia ener
getica i renovables, que inclou 
!'Oficina Comarcal de Transició 
Energetica de la Noguera. A la 
partida d'inversions destaca la 
construcció d'una nova deixa
lleria a Ponts, que suposara una 
inversió de 184.023 euros, sub
vencionada al 80 per cent per a 
!'Agencia de Residus de Cata
lunya (ARC). 

Ampliació de la seu 
D'altra banda, el grup de 

Junts, a l'oposició al consell, 
va lamentar que l'equip de go
vern d'Esquerra inclogués en 
el pressupost per a l'exercici 
2023 l'ampliació de la seu co
marcal a l'antic convent de Sant 
Francesc, sense comptar encara 
amb els permisos de la Paeria 
de Balaguer. 

et ns en d ve i IS abtes 

Un cotxe de la Policía Local de Cervera. 

CONCURS 

La Paeria fara un concurs 
per cobrir una vacant i 
incloura aspirants a la borsa 
per substituir baixes 

local i van fugir després d'arra
sar-lo. L'alcalde,.Joan Santaca
na (ERC), va reconeixer que és 
una situació complexa, encara 
que va puntualitzar que és tran
sitoria. La Paeria de Cervera 
va treure la setmana passada 
a concurs una pla~a vacant. El 

AIGÜES SANEJAMENT 

primer edil va explicar que els 
que optin a ocupar-la entraran 
a la borsa de treball, que actu
alment esta esgotada, per cobrir 
la resta de baixes al cos policial. 
Pel que fa a la jubilació del capo
ral, Santacana va recordar que 
és una pla~a que s'aconsegueix 
mitjan~ant concurs intern, i va 
avan~ar que el portaran a terme 
quan ellloc quedi vacant. En al
tres poblacions de la mateixa co
marca s'ha refor~at la plantilla 
de vigilants municipals, després 
que només el mes de desembre 
passat es perpetressin vuit ro
batoris en domicilis particulars. 

Municipis amb 
vacants i la Seu 
ha urejovenit" el 
seu cos policial 
• La Policía Local de Tar
rega esta formada per 16 
persones: un subinspector, 
dos caporals i 13 agents, 
i la previsió és que siguin 
20 membres. Aviat hau
ran de sortir a concurs tres 
places. Perla seua part, 
Agramunt té sis agents 
i un caporal, i la Policía 
Local hauria de comp
tar amb un membre més. 
L'ajuntament intentara 
treure a con curs la va
cant aquest any. Bellpuig 
té quatre agents munici
pals: són dos funcionaris 
i dos interins, i esta pre
vist un concurs per cobrir 
definitivament les places 
provisionals, informa L. 
Pedrós. A l'Alt Urgell, la 
Seu té 17 agents a la se
ua Policía Local. L'últim 
concurs l'any 2020 va per
metre rejovenir la plan
tilla, la mitjana d'edat de 
la qual el 2019 era de 50 
anys i preveía sis jubila
cions. La mitjana ara és 
d'uns 40 anys, informa 
C. Sans. 

El Pallars Jussa projecta 3 noves 
depuradores aquest mateix any 
S'afegiran a les JS que ja gestiona el consell des del2019 
E.FARNELL 
1 TREMP 1 El consell del Pallars 
Jussa impulsa projectes per 
construir tres noves depu
radores d'aigües residuals a 
Cellers, que també sanejaran 
les aigües del complex hoteler 
de Terradets (Castell de Mur), 
Conques i Aramunt. Aquestes 
instal-lacions se sumaran a les 
quinze plantes queja gestiona 
l'ens comarcal des que !'Agen
cia Catalana de l'Aigua (ACA) 
li va traspassar la gestió l'any 
2019. Actualment, aquestes 
quinze plantes depuradores 
sanegen l'aigua de dinou nu
clis de la comarca que suposa 
un 82% de la població. Malgrat 
aixo, queda pendent sanejar 
l'aigua d'un centenar de pobles 
més, que sumen un 18% de la 
població. 

Fonts de l'ens comarcal van 
explicar que, gracies a una 
subvenció de la Diputació, el 
consell ha elaborat un estudi 
sobre el sanejament comarcal 
del qual es despren la necessi
tat d'invertir fins a nou milions 

LESCLAUS 

Sanejament 
1 Actualment les 15 depurado
res de la comarca, que gestio
na el consell, sanegen l'aigua 
del 82% de la població. 

Tres plantes noves 
1 El consell ja ha licitat tres no
ves plantes a Cellers, Conques 
i Aramunt pera aquest mateix 
any 2023. 

d'euros per sanejar les aigües 
residuals de tots els nuclis de 
població. Aixo es faria a tra
vés d'instaHacions per sepa
rar les aigües del clavegueram 
d'aquests pobles. 

El gerent de l'ens comarcal, 
Josep Ardanuy, va apuntar que 
els diferents projectes estan 
supeditats als habitants que hi 
ha a cada poble i té en compte 
la població estacional de cada 
un. L'estudi també ha ajudat 
a detectar i controlar les dife
rents xarxes de desaigües de 
la comarca. "Ara tenim la ra
diografía i fa falta buscar ajuts 
per finant;ar i executar aquests 
nous projectes", va dir. Tec
nics del consell van explicar 
ahir aquest estudi als alcaldes 
del Jussa, en el transcurs d'una 
sessió del consell d'alcaldes. 

J. 
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