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COMARQUES lntel·ligèncià artificial per alertar El Baix Cinca compleix-20 anys 
de ciclistes a la carretera N-145. amb reptes en turisme i serveis. 
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ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Gairebé el 60% dels alcaldes de Lleida, un 
total de 134, cobren meilys de 10.000 € a l'any 
D'aquests, una quarantena no van tenir retribució el 2021, segons les dades del ministeri d'Hisenda li 
La capital del Segrià, Balaguer, Tàrrega i Vielha, amb els salaris més alts de la demarcació 

X. RODRIGUEZ I R. RAMIREZ 
I LLEIDA I Un total de 134 alcaldes 
de Lleida, gairebé el60 per cent 
dels 231 que té la província, van 
cobrar menys de 10.000 euros 
l'any 2021. La majoria estan 
al capdavant d'ajuntaments de 
municipis petits i no tenen as
signada una dedicació al consis
tori o bé és parcial. D'aquests, 
aproximadament quaranta no 
van tenir retribució pel seu tre
ball com a primers edils, segons 
dades que aporta el ministeri 
d'Hisenda. 

No obstant, entre aquests úl
tims se'n troben alguns que o~
tenten altres càrrecs públics. Es 
el cas, per exemple, del primer 
edil de Bellvís, Joan Talarn, que 
és també president de la Diputa
ció i de l'alcaldessa de Térmens, 
Concepció Cañadell, que és di
putada al Congrés. 

Per la seua part, 63 alcaldes 
més de la demarcació van per
cebre l'any passat entre 10.001 
i 30.000 euros. En aquesta for
quilla es troben els edils de 
capitals de comarca com Sort 
(28.586 eures), el Pont de Suert 
(22.639) o la Seu (21.381). 

La gran majoria dels electes 
locals que cobra més de 30.000 
euros a l'any tenen dedicació 
exclusiva als seus respectius 
consistoris. Tretze alcaldes llei
datans van cobrar entre 30.000 
i 39.000 euros. Aquí s'hi inclou 
les Borges Blanques (38.110). 
Així mateix, 14 primers edils 
van cobrar més de 40.000 eu
ros. El rànquing l'encapçala el 
paer en cap de Lleida, Miquel 
Pueyo, que l'any passat va in-

COMERÇ 

Objectes de segona 
mà per reobrir 
botigues a Tàrrega 
I TAR REGAl La segona edició de Re
obrim els locals buits, impulsa
da per l'ajuntament dé Tàrrega, 
ha omplert amb roba i mobles 
de segona mà dos aparadors de 
comerços tancats als carrers del 
Carme i Agoders. 

Es tracta d'una iniciativa que 
s'ha dut a terme juntament amb 
Cartaes i la cooperativa Toquem 
la Fibra per fomentar la reuti
lització i donar una segona vi
da als objectes, informa Laia 
Pedrós. 

gressar 69.252 euros, segons 
Hisenda. El segueixen Jordi 
Ignasi Vidal de Balaguer, amb 
un sou de 54.130 eures; Alba 
Pijuan de Tàrrega, amb 49.651; 
i Juan Antonio Serrano de Vi
elha, amb 47.875. Per la seua 
banda, els alcaldes de Solsona, 
Cervera i Tremp van ingressar 
entre 43.000 i 45.000 euros, 
aproximadament. 

Les dades d'Hisenda no in
clouen els sous de set primers 
edils lleidatans, entre ells el de 
Mollerussa. Pel que fa al conjunt 
d'Espanya, les retribucions més 
elevades van ser les dels alcal
des de Madrid (108.517 eures), 
Barcelona (100.000 euros) i Bil
bao (98.018). 

LES CLAUS 

Menys de 10.000 eu ros 
I El 2021 hi va haver un total 
de 134 alcaldes que van co
brar menys de 10.000 euros. La 
majoria corresponen a munici
pion petits i no tenen dedica
ció assignada o bé és parcial. 
D'aquests, una quarantena no 
van rebre retribució. 

Les capitals de comarca 
I A les capitals de comarca, 
els sous van oscil-lar l'any pas
sat entre els 21.381 de la Seu 
d'Urgell i els 69.252 de Lleida 
ciutat. Les dades del ministeri 
d'Hisenda no inclouen les re
tribucions de 7 primers edils 
de Lleida, entre els quals el de 
Mollerussa. 

La façana de l'ajuntament de la Fuliola, un dels beneficiaris dels ajuts de la Generalitat. 

Un milió i mig per als salaris de 181 edils 
• La Generalitat ha atorgat 
aquest any un milió i mig d'eu
ros en ajuts als ajuntaments 
de 149 municipis lleidatans 
de menys de dos mil habi
tants. Són per subvencionar 
els salaris de 181 edils, entre 
alcaldes i regidors. Els ajuts 
concedits oscil-len entre 3.099 
i 17.505 euros, en funció de 
la població de cada municipi 
i del percentatge de dedica
ció dels beneficiaris. Gairebé 

tots són per retribuir un únic 
càrrec electe, però en vint-i
un municipis l'aportació de la 
Generalitat es reparteix. En el 
cas de Castellnou de Seana, es 
distribueix entre cinc mem
bres del consistori. 

Poc més d'una desena dels 
edils que es beneficiaran 
d'aquesta ajuda a les comar
ques de Lleida té dedicació 
completa a l'ajuntament. La 
gran majoria, un centenar, té 

una dedicació del 75 per cent 
de la jornada laboral. Aquest 
és el percentatge màxim que 
la normativa permet als elec
tes de municipis de menys de 
cent habitants. 

Aquests ajuts anuals exclo
uen els consistoris que no ha
gin presentat els seus comptes 
a la Sindicatura de Comptes 
i els que superen un determi
nat llindar de recursos per 
habitant. 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Hackegen el web de Naut 
Aran i hi publiquen anuncis 
R.R. 
I LLEIDA I El web de l'ajuntament 
de Naut Aran mostrava ahir al 
migdia dos insòlites publicaci
ons a la secció de notícies en 
occità. Una era un missatge en 
rus, mentre que l'altre, escrit en 
anglès, anunciava un suposat 
servei de contactes matrimo
nials amb dones d'Àsia. 

·tan aviat com es van adonar del 
que havia succeït. Van esborrar 
les dos publicacions i van ac
tualitzar la seguretat del web. 

Van apuntar com a possible 
causa un software maliciós que 
hauria creat un perfil d'usuari 
fictici per poder publicar sense 
permís. 

Un dels comerços tancats, amb mobles de segona mà. 

La pàgina municipal havia 
patit un atac informàtic, que 
els serveis tècnics del consistori 
van poder reparar poc després, 

Pel que sembla, no es va trac
tar d'un atac dirigit de forma 
específica contra el consistori, 
sinó que el programa es va ac
tivar de forma accidental. 
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TRIBUNALS TRANSIT 

Exigeixen empresonar un conductor 
que va causar la mort de 2 lleidatanes 
Les famílies de les víctimes en reclamen l'ingrés a la presó després de ser condemnat 
a 4 anys, malgrat que la sentència no és ferma li En u aec dent Tarragona el2018 

A.GUERRERO 
1 LLEIDA I Les famílies de les dos 
joves lleidatanes que van morir 
el 3 de febrer del 2018 en un 
accident a Tarragona, pel qual 
el conductor que el va causar ha 
estat condemnat recentment a 
quatre anys de presó, han de
manat al jutjat que l'ingres
si immediatament a la presó. 
Val a recordar que la sentèn
Cla no és ferma i la defensa de 
l'acusat l'ha recorregut davant 
de l'Audiència de Tarragona. 

La petició d'ingrés a la pre
só l'ha fet la família d'Elisenda 
Calderó, representada per Xa
vier Prats, de Prats Advocats, 
i s'h1 ha adherit la família de 
l'altra víctima, Tamara Her
nando, mentre que la Fiscalia 
no s'hi ha oposat sempre que 
se celebri una compareixença. 
Finalment, el jutjat Penal 4 de 
Tarrargona ha fixat la comparei
xença de les parts per a aquest 
divendres. Xavier Prats va afir
mar que "hem demanat l'ingrés 
a la presó arran de la gravetat 
dels fets". 

Dos homicidis imprudents 
El jutjat va condemnar al se

tembre a quatre anys de presó 
Adrüin Cristian Rus com a au
tor de dos delictes d'homicidi 
per imprudència greu i dos de
lictes contra la seguretat viària 
per conducció temerària i per 
conduir sense haver obtingut 

L'accident es va produir el3 de febrer del2018 a Tarragona. 

mai el permís o llicència per a la 
conducció. També li va prohibir 
conduir durant sis anys i, a més, 
juntament amb la companyia 
asseguradora, ha d'indemnit
zar les famílies de les víctimes, 
Elisenda Calderó, una veïna 
d'Alcoletge de 27 anys, i Tama
ra Hernando, de 19 anys i de 
Lleida, amb prop de 350.000 eu
ros, concretament amb 179.996 

per a la família d'una d'elles i 
167.032 euros per a la família 
de l'altra .. Segons la sentència, 
l'acusat es trobava sota els efec
tes de l'alcohol, anava a una ve
locitat superior a la permesa i 
no havia obtingut la llicència. 
Concretament, anava a 117 
km/h en un tram limitat a 40 
km/h "havent circulant en mo
ments previs a una velocitat de 

200 km/h i en sentit contrari", 
segons la sentència. En el judici, 
que es va celebrar a l'abril, els 
agents dels Mossos encarregats 
de l'atestat del xoc mortal van 
afirmar que el vehicle va impac
tar "com un projectil" contra el 
mur de formigó de la rotonda de 
les Gavarres a la T-11, la qual 
cosa va provocar la mort de les 
joves. 

EMERGÈNCIES DISPOSITIU 

Sense rastre 
del sacerdot 
desaparegut 
al Solsonès 
Avui inspeccionaran 
el perímetre del pantà 
REDACCIÓ 
I SANT LLORENÇ I Els Bombers de 
la Generalitat van buscar ahir 
per cinquè dia consecutiu Xa
vier Castelló, el sacerdot de 78 
anys natural de Mollerussa que 
va desaparèixer dijous passat 
al santuari de la Vall de Lord, 
a Sant Llorenç de Morunys, al 
Solsonès. 

L'operatiu es va centrar en la 
revisió per terra de punts de di
fícil accés a la zona de la Mola 
de Lord i del pantà de la Llosa 
del Cavall. Efectius dels GRAE, 
dos dotacions terrestres i bom
bers voluntaris de la zona van 
descendir en ràpel per aquests 
punts escarpats però no van tro
bar cap indici. 

Un bomber descendint ahir en ràpel amb el pantà de la Llosa del Cavall al fons. 

Per a la jornada d'avui es pre
veu que bussejadors dels GRAE 
inspeccionin el perímetre del 
pantà. 

El sacerdot, resident al semi
nari de Solsona, havia acudit 
dijous al santuari per passar 

el dia. Va sortir a passejar per 
l'entorn i, al no tornar a l'hora 
de dinar, van trucar als serveis 
d'emergència per alertar de la 
seua desaparició. El bisbat va 
agrair ahir a la nit les mostres 
de suport rebudes. 

Vídeo de la 
recerca d'ahir .-
SEGRE'~plus 
Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 
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BOMBERS 

Tres incendis 
en immobles 
en un sol dia 
a Ponent 
A les Borges, la Torre de 
Capdella i Algerri 

I LLEIDA I Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahir en tres incendis en ha
bitatges. El primer es va 
registrar a les 12.05 hores 
al carrer Caputxins de les 
Borgés Blanques. Es va ori
ginar en una xemeneia i en 
l'extinció van participar dos 
dotacions . Posteriorment, 
a les 12.17 hores, es va de
clarar un foc en un local del 
carrer Sant Martí de la Torre 
de Capdella. Una persona va 
resultar intoxicada pel fum i 
va ser evacuada a l'hospital 
de Tremp. A primera hora de 
la tarda hi va haver un foc en 
una casa del carrer Portell 
d'Algerri. Hi van acudir dos 
dotacions. D'altra banda, els 
Bombers van acudir diumen
ge a la nit a un domicili de 
l'avinguda Alcalde Porque
res de Lleida al ser alertats 
per la mala combustió d'una 
caldera. Van detectar que hi 
havia concentració de monò
xid de carboni i dos perso
nes presentaven símptomes 
compatibles amb la inhalació 
d'aquest gas. 

DENÚNCIA 

Augmenten els 
cotxes 'tirats' per no 
tenir servei de grua 
I LLEIDA I El sindicat policial 
Sap-Fepol ha alertat de l'in
crement de vehicles que al 
patir una avaria o accident i 
no tenir contractat el servei 
d'assistència en carretera, 
es queden a la via o al voral 
durant un període indeter
minat, la qual cosa genera 
un problema de seguretat. 
Demanen a Trànsit que faci 
un protocol d'actuació per a 
aquests casos. 

DELINQÜÈNCIA 

Tres detinguts a 
Tàrrega per robatoris 
en supermercats 
I TARREGA I La Policia Local de 
Tàrrega ha detingut en els 
darrers dies tres persones per 
robar articles en supermer
cats. A més , tres persones 
més han estat denunciades 
per haver comès fets simi
lars. Dos dones van ser ar
restades després que al seu 
vehicle trobessin productes 
d 'alimentació sostrets en 
supermercats i valorats en 
1.200 euros. 
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