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Almacelles mantindrà
la parada de bus de la
línia Osca-Barcelona
La Generalitat arriba a l’acord amb
el Ministeri i la concessionària
Almacelles
JORDI PASCUAL
Finalment i després de més
d’un any i mig lluitant, per la
permanència de la parada a Almacelles de la línia d’autobús
d’Osca–Barcelona, l’Ajuntament
A
d’aquesta parada, que permetrà
seguir units, de forma directa i
sense aturades amb Barcelona.
L
J
I
car ahir de forma immediata a la
població, per mitjà de les xarxes
socials, un cop rebuda la comunicació de la Generalitat, envers
l’acord que han arribat amb el
Ministeri de Foment i l’empresa
Avanza.
Tot el problema neix en el moment de la publicació del “Pliego
de Condiciones sobre el Contrato
G
S
P
Transporte Regular de Uso General de Viajeros por carretera entre
Barcelona y Huesca”, en el que es
va suprimir sense cap raó apa-

L’exministre José Manuel GarM
tertúlia sobre la Unió Europea
del divendres al migdia a la Trobada Empresarial al Pirineu, que
se celebrarà aquesta setmaS
U
E
d’Afers Exteriors i de Cooperació
entre 2011 i 2016 debatrà amb
l’economista alemany Juergen
B. Donges quina direcció ha de
prendre la Unió Europea. GarM
J
B
T
després del seu recent nomenament com a ministre d’Exteriors
del Govern Espanyol.
El President de la Generalitat,

8.161 alumnes
van al centre
MónNatura
Pirineus
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rent, la parada de la població d’Almacelles, de la línia Huesca-Barcelona y viceversa, aprovada l’any
1985, la qual cosa representaria
deixar sense servei a uns 18.000
usuaris anuals, segons dades municipals de 2015. L’Ajuntament va

el greu problema, al temps que
de suport a la presentació d’una
M
F
A nals de febrer de l’any 2017 es va
presentar la carta junt amb 1.375

Premi per a una empresa
agroalimentària del Pallars
en la categoria de direcció d’art i
un Laus de bronze en la de material promocional. Aquests premis els atorga l’ADG- FAD, l’Associació de Dissenyadors d’Art i
D

Quim Torra, serà l’encarregat
d’inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu divendres al
L T
del creixement sostenible de les
companyies en un context que
que genera mercats complexos.

Increment d’un 73%
dels estocatges de
pera a Lleida
Afrucat, l’Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, va
informar ahir que quant a estocatges de peres, s’han comptabilitzat 8.334 tones, un 73% més
que l’any passat. En concret,
en Conference l’estocatge és
de 8.030 t, la resta de varietats
tències. En poma els estocatges
totals són de 22.584 t, un 56%
menys que l’any passat. El grup
varietal Golden segueix essent el
més important.

El Ple de L’Ajuntament de les
Borges Blanques, en sessió
de data 31 de maig de 2018,
ha adoptat l’acord d’aprovar
inicialment la Modificació del Pla
Intern d’Igualtat efectiva entre
dones i homes de l’Ajuntament,
2017-2021. Així mateix, aquest
Pla comporta annexat el Protocol
per a la prevenció i l’abordatge
de l’assetjament sexual i per raó
de sexe.
Aquest Pla es sotmet a informació
pública mitjançant anunci en el
BOP, en el DOGC, en un diari
d’àmbit provincial, i en el tauler
d’anuncis de la corporació, per un
termini de trenta dies, a partir de
l’endemà de la publicació al BOP,
als efectes d’examinar i formular
reclamacions i/o al·legacions que
siguin convenients.
Transcorregut
el
període
d’exposició pública sense haverse presentat al·legacions o
reclamacions, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu.
Les Borges Blanques, document
signat electrònicament al marge
Enric Mir Pifarré
Alcalde de l’Ajuntament

L’Alcalde,
Antoni Perea i Hervera
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La Fundació Catalunya La Pedrera va informar ahir que durant el 2017 un total de 8.161
alumnes han fet ús de les acM N
Pirineus que hi ha a les Valls
À
P
S
S reixen estades d’educació ambiental, amb allotjament inclòs en instal·lacions de gran
qualitat. Es tracta d’un entorn
d’alta muntanya.

Participarà en
una tertúlia
sobre la Unió
Europea

ANUNCI d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 11 del
POUM d’Alguaire.
El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió ordinària celebrada en data 31
de maig de 2018 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Primer.- Aprovar inicialment el document de la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alguaire núm. 11, consistent
en l’alteració del redactat de l’article 192 de les normes urbanístiques en
relació a l’ajust de paràmetres d’edificació i localització de les edificacions i
instal·lacions d’interès públic en l’àmbit del Sòl No Urbanitzable.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d’un
mes, mitjançant anunci que es publicarà al Tauler d’Anuncis Municipal, al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de major difusió
de la Província, i al web de l’Ajuntament www.alguaire.cat, als efectes de
presentació de possibles al·legacions. El document tècnic de la modificació
puntual núm. 11 es podrà examinar a les oficines de secretaria, 2a. Planta
de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament www.alguaire.cat .
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
així com a la resta d’organismes afectats per llurs competències sectorials.
Quart.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord amb el
que es preveu a l’article 73 TRLU. El termini de suspensió de tramitacions
i llicències que es preveu és d’un any des del moment en què es publiqui
l’acord l’aprovació inicial.
Cinquè.- Fer constar que aquest acord d’aprovació inicial, és un acte de
tràmit contra el qual no es pot interposar cap recurs, atès que no posa fi a
la via administrativa, no obstant, es podran presentar les al•legacions que
es considerin convenients o qualsevol altre recurs que es consideri ajustat
a dret.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació
requerida per a la tramitació de l’expedient per a l’aprovació de la Modificació
Puntual núm. 11”.
Alguaire, 6 de juny de 2018.

Ajuntament de
les Borges Blanques

La 48a edició dels Premis ADG
L
D
G
C municació Visual va premiar
el catàleg de productes de Cal
T
P
S
P llars Jussà) amb un Laus de plata

L’exministre García
Margallo, a la Trobada
Empresarial al Pirineu

