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PLENS UNICIPALS 

La Seu aprova un pressupost de 
24,5 milions, 6 més que el d'enguany 
Destina 4,7 milions a l'edifici d'Inefc, amb subvencions que en pagaran el81% 
REDACCIÓ/ X. S. 
1 LA SEU 1 El pie de la Seu va apro
var ahir el pressupost munici
pal per al2022, que ascendeix 
a 24,5 milions d'euros, sis més 
que el d'aquest any. D'aquesta 
xifra, 19,5 mihons corresponen 
a les partirles pressupostaries 
de l'ajuntament i la resta, a les 
societats municipals: Habitatge 
i Urbanisme de la Seu (3,1 mi
lions); Pare del Segre SA (1,7 
milions), i Turisme Seu (73.827 
euros). La propost? va rebre els 
vots a favor del govern d'ERC i 
Junts, mentre que Compromís i 
la CUP, a l'oposició, hi van votar 
en contra. 

El pressupost destina 7,5 mi
lions pera inversions, dels quals 
la major part, 4,7 milions, es 
destinaran al nou edifici d'Ine
fc Pirineus. El consistori només 
aportara el19% d'aquesta quan
titat, mentre que el81% restant 
!'aportara la Diputació. També 
destaca una partida d'1,8 mili
ons per construir 10 pisos soci
als a l'edifici de Cal Pensament 
i rehabilitar-ne uns altres sis al 
carrer Iglesias Navarri. Unto
tal d'1,7 milions es destinaran a 
millares en carrers i camins. El 
pie, celebrat de forma telemati
ca arran de la Covid, va ratifi
car amb els vots d'ERC i Junts 
apujar el3,3% l'IBI. El govern 
local va xifrar la pujada en 10 
euros a l'any i va dir que amb 
prou feines compensa la per
dua d'ingressos de l'impost de 
plusvalua. 

La Paeria de Cervera va celebrar ah ir un pie presencial, mentre que a la Se u va ser telematic. 

Cervera, amb 900.000 euros més pera l'any que ve 
• Cervera va aprovar ahir el 
pressupost del2022, de 10,6 
milions d'euros que en supo
sen 900.000 més que aquest 
any gracies a ajuts. Va rebre el 
suport deis 9 edils al govern, 
d'ERC, Junts i la CUP. Els dos 
regidors de Solucions i Futur 
(SiF) hi van votar en contra 
i van criticar l'augment de 
1' endeuta men t. 

No van acudir-hi els edils 
del PSC, que es van excusar 
per motius laborals. Hi va 
ha ver un minut de silenci per 
a Marga Hernández, exfun
cionaria de la Paeria. 

Cinc milions a Bellpuig 
D'altra banda, Bellpuig va 

aprovar dilluns el pressupost 
de 5.076.858 euros, 578.995 

més que aquest any. Les inver
sions creixen un 45,85% fins 
als 770.217 euros, i destaca 
la millora deis carrers Sere i 
Bormio i l'enjardinament del 
talús entre tots dos, amb un 
cost de 513.000 euros i una 
ajuda del PUOSC de 250.000 
euros. També es preveuen 
obres al cementiri (100.000 
euros), informa L. P. 

AGRICULTURA TEMPORAL POL(TICA 

Jesús Fierro, 
al capdavant 

Debaten els 
recursos contra 
els peritatges 
pel Filomena 
No es descarten 
mobilitzacions 
X.R. 
1 BOVERA 1 Una vintena d'agricul
tors les oliveres deis quals van 
patir danys a causa del tempo
ral Filomena del mes de gener 
passat es van reunir ahir a Bo
vera i van acordar presentar re
cursos contra els peritatges que 
va dur a terme la conselleria 
d'Acció Climatica. El president 
d'Asaja, Pere Roqué, va expli
car que s'ha elaborat un mo
del per a aquestes aHegacions 
i va insistir que els danys estan 
"mal peritats". , 

L'alcalde de Bovera, Osear 
Acero, va explicar que els re
cursos es presentaran de forma 
individual i a comenr;:aments 
del mes que ve els portaran tots 

al registre del departament. Va 
assegurar que no es descarten 
mobilitzacions, tot i que espe
raran que la conselleria res
pongui a les aHegacions. 

Els sindicats agraris Asaja, 
UP i JARC, la Federació de 
Cooperatives de l'Oli i l'ajun
tament de Bovera ja van anun
ci~r recursos. 

Les valoracions d'Acció Cli
ma tic a van excloure més del 
65% dels agricultors que op
taven a subvencions per recu
perar explotacions d'oliveres 
danyades, i les peticions accep
tades inclouen solament el16% 
de la superfície en la qual els 
pagesos van declarar desper
fectes (vegeu SEGRE del dia 8). 

de les Polítiques 
deMuntanya 
1 LLEIDA 1 La Generalitat va 
nomenar ahir Jesús Fierro 
(JxCat) com a nou director 
general de Polítiques de 
M untan ya i del Litoral. 

Fierro, exregidor a l'ajun
tament de la Seu d'Urgell i 
que va presidir el consell co
marcal de l'Alt Urgell entre 
2007 i 2019, agafa el relleu 
a Albert Alins. 

Fierro va assegurar que 
Alins ha deixat el "!listó molt 
alt" i va explicar que aquest 
carrec suposa un "repte ma
júscul". Així mateix, va des
tacar que s'haura d'abordar 
una llei de Muntanya que "ha 
de treballar en aspectes que 
permetin fixar la gental ter
ritori". De fet, aquesta nova 
llei és una de les principals 
reivindicacions de les comar
ques del Pirineu i Aran. 

SEGRE 
Dimecres, 22 de desembre del 2021 

ADMINISTRACIÓ 

La Diputació 
dona llum verda 
a una oferta 
de 163 places 
1 LLEIDA 1 La diputació de Lleida 
va aprovar dilluns una ofer
ta pública d'ocupació de 163 
places, amb l'objectiu de co
brir jubilacions, dur a terme 
promoció interna del perso
nal funcionari i estabilitzar 
places de personal laboral 
per recluir la temporalitat de 
la plantilla. Aquesta oferta, 
consensuada amb els 3 sin
dicats amb representació a 
les taules negociadores, és 
la primera des del 2009. El 
diputat de Recursos Humans, 
Jordi Verdú, va destacar que 
"complementa els processos 
selectius a través de borses 
de treball de pública con
currencia que es van iniciar 
el2020 i que han facilitat la 
contractació de 54 persones 
després de superar unes pro
ves de capacitació". 

Ajornen el relleu al 
consell de I'Ait Urgell 
1 LA SEU 1 El ple que ha vi a 
d'investir avui Martí Riera 
(ERC) com a nou president 
del consell de l 'Alt Urgell 
en substitució de Josefina 
Lladós (Junts) es va ajornar 
ahir sense nova data. Fonts 
de l'ens comarcal van asse
nyalar que es va fer per pre
caució, a !'espera del resultat 
d'un test de Covid a que s'ha 
sotmes Riera. 

Problemes de connexió 
a internet a Les 
1 LLEIDA 1 Vei:ns i comerciants de 
Les van denunciar ahir pro
blemes d'accés a internet que 
van afectar operacions com 
el cobrament amb targetes 
de credit. 

L'ajuntament va recordar 
que és un problema recurrent 
després d'episodis de neva
des i va apuntar que només 
el desplegament de la fibra 
optica el solucionara. 

Simulacre d'accident 
aeri a Alguaire 
1 LLEIDA 1 L'aeroport de Llei
da-Alguaire va acollir ahir 
un simulacre d'accident aeri 
per comprovar la implanta
ció del pla d'autoprotecció i 
posar a prova els temps de 
resposta, la coordinació i les 
comunicacions dels equips en 
la gestió d'una emergencia. 

Pisos a la Pobla 
pera discapadtats 
1 LA POBLA 1 Alba Jussa oferira 
un servei d'habitatge i acom
panyament pera sis persones 
amb discapacitat inteHectual 
a la Pobla. 
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