
Dimiteixen en bloc els càrrecs 
del PDeCAT a l’àrea del Pirineu
Els dirigents polítics dels territoris muntanyencs 
insten les parts negociadores a integrar-se a Junts
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
La presidenta del PDeCAT a l’Alt 
Pirineu, Mayte Rivero, i els pre-
sidents comarcals d’aquest partit 
a l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i els Pallars Jussà i So-
birà han dimitit en bloc. Segons 
va avançar l’Ara Pirineus i va ex-
plicar Rivero a l’ACN, la decisió 
arriba després de considerar que 
l’organigrama portava caducat fe-
ia dies i pel fet que la relació or-
gànica amb la formació nacional 
ja no existia. Així, va dir que des 
de fa temps es sentia “incòmoda” 
amb la direcció del partit i que els 
membres d’aquesta ja “no con-
sultaven” a la gent de l’Alt Pirineu 
per determinades qüestions im-
portants. Ara, en una carta envia-
da a la militància insten a què les 
parts negociïn per integrar-se a 

Junts per Catalunya (per més in-
formació llegiu la pàgina 20).

Rivero va expressar que la seva 
“implicació i compromís” és amb 
la causa dels “companys que té a 
la presó i a l’exili”. La fins ara pre-
sidenta del PDeCAT a l’Alt Pirineu 
també va recordar que tots els 
companys d’aquest territori “van 
a l’una” i que un cop finalitzat el 
procés de negociació entre Junts 
per Catalunya i el PDECat, i en cas 
que l’acord no sigui possible, cada 
persona prendrà “la decisió per-
sonal que determini”, va indicar.

La senadora va explicar que 
tot i haver presentat la seva di-
missió com a càrrecs orgànics de 
la formació, seguiran “vinculats 
al Partit Demòcrata i treballant 
per la gent del Pirineu mentre hi 
hagi la més mínima possibilitat 
d’entesa per unir tot l’espai que 
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representem”. Tot i així, te clar 
que si no s’arriba a un acord entre 
Junts per Catalunya i el PDECat, 
es quedarà amb el partit de Car-
les Puigdemont. A més, va decidir 

enviar una carta per “donar tran-
quil·litat”, ja que, va assegurar, la 
gent està “desorientada” i el que 
pretenia era aconseguir que els 
canvis no siguin “traumàtics”.

Un incendi calcina 
cinc hectàrees 
de rostolls al 
terme de Tàrrega
Un incendi va calcinar ahir una 
superfície total de cinc hectàre-
es de rostolls al terme munici-
pal de Tàrrega, concretament 
al constat d’una planta de com-
postatge. Els serveis d’emer-
gències van ser alertats del foc 
a la 1.40 hores i ràpidament es 
va activar el corresponent pro-
tocol. Així, en el lloc dels fets 
van estar treballant tres dotaci-
ons del cos de Bombers.

Crema una hectàrea i 
mitja de matolls prop 
de la depuradora de 
la capital de l’Urgell
Els Bombers de la Generalitat 
van a pagar ahir un incendi que 
va cremar una hectàrea i mit-
ja de matolls prop de la depu-
radora de Tàrrega. En aquests 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser informats del foc a 
les 17.40 hores i fins al lloc dels 
fets es van desplaçar sis dotaci-
ons del cos. A les 18.38 hores 
l’incendi ja estava estabilitzat.
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El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, va signar ahir 
un préstec per la quantia de 10 
milions d’euros amb l’entitat Ca-
jamar Caja Rural. Aquests diners 
van destinats al Pla d’Inversions 
per a Ens Locals que s’aprovarà 
al proper Ple del mes de setem-
bre, i que té com a finalitat ajudar 
les entitats locals en l’execució 
d’inversions als seus municipis i, 
al mateix temps, impulsar l’eco-

nomia productiva del territori. El 
crèdit té una durada de 10 anys 
a un interès variable d’Euribor 
a 3 mesos+0’80. Cajamar va ser 
l’entitat escollida d’entre cinc di-
ferents entitats bancàries a les 
quals la Diputació de Lleida va 
demanar oferta, per ser la que ha
proposat millors condicions. La 
signatura es va dur a terme ahir 
al matí per tenir-ne disponibilitat 
el més aviat possible.

La Diputació signa un préstec 
per despesa d’inversions 
per als ajuntaments i EMD
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Un xofer ferit lleu 
en bolcar el camió 
que conduïa a 
l’N-145, a la Seu
Un camioner va resultar ahir 
ferit de caràcter lleu quan el ve-
hicle de gran tonatge que con-
duïa va bolcar al quilòmetre 1 
de l’N-145, al terme municipal 
de la Seu d’Urgell. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del sinistre 
a les 15.23 hores i fins al lloc 
es van desplaçar els Bombers, 
els Mossos i el SEM, que el van 
traslladar a l’Hospital de la Seu.

Una forta tempesta 
fa caure diversos 
arbres a la localitat 
de Solsona 
Una forta tempesta va fer cau-
re diumege per la nit per diver-
sos arbres a Solsona. En aquest 
sentit, emergències va ser in-
formada de la primera incidèn-
cia a les 22.31 hores, en el camí 
de la depuradora. Pos després, 
a les 22.38 hores, els Bombers 
també va ser alertats d’un altre 
arbre que va caure en la zona 
de la Caseta de les Comes.

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques en sessió de 25 de març 
de 2020 el “Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de la 
parcel·la situada al carrer Vila de Toluges núm. 4 de les Borges 
Blanques” i sotmès a informació pública mitjançant publicació 
d’edicte a l’etauler el dia 27 de març de 2020, al diari la Mañana 
de data 31 de març 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida núm. 64 d’1 d’abril de 2020, a la vista del resultat del 
tràmit d’informació pública i del període d’audiència, i conclosa la 
tramitació del procediment establert, el Ple de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020 
va aprovar definitivament aquest Pla de Millora Urbana.
Es dipositarà un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora 
Urbana al web de l’Ajuntament i es lliurarà, en el termini d’un mes 
des de la seva aprovació, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida la documentació tècnica i administrativa completa, a l’efecte 
d’informació, coordinació i arxiu, essent aquest lliurament condició 
per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del Pla de 
Millora Urbana, d’acord amb el que estableix l’article 88 del TRLU.
Contra aquesta acord, que exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar:

Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte administratiu  en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, tal com estableix 
l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el 
Jutjat Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia de la recepció d’aquesta notificació, 
d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Les Borges Blanques, signat digitalment 
Enric Mir i Pifarré
Alcalde

Ajuntament de les 
Borges Blanques

EDICTE

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202008111
	lm11
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17bona
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm11.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17bona
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40




