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El Ple de la Diputació 
dona llum verda al 
Pla de Camins per un 
import de 5/4 milions 
S'aprova el Pla de Cooperació per fer 
front als costos de la campanya agrària 
lleida 
REDACCIÓ 
El Ple de la Diputació de lleida va 
aprovar ahir el Pla econòmic per 
a ens locals en matèria d'arranja
ment de camins, amb una dotació 
de 5,4 milions d'eu ros, adreçat als 
ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) de la 
demarcació de lleida, per al fi
nançament de despesa corrent 
derivada de l'arranjament de 
camins de titularitat dels ens lo
cals. Concretament, es destinen 
5.080.860,00 milions per a ajun
taments i 319.140 milions d'euros 
per a entitats municipals descen
tralitzades. 

Els criteris de distribució de
tallen que hi haurà un 6% fix per 
EMD; un' 50% per a municipis; 
un 25% en funció del nombre de 
nuclis de cada municipi, i un 19% 
segons l'extensió en km2 del mu
nicipi. Per la seva banda, l'Ajun
tament de Lleida queda exclòs 
d'aquests criteris i rebrà 81.000 
euros de la dotació total. El ple 
de la Diputació també va donar 
llum verda al Pla de Cooperació 
Municipal per fer front a les des
peses derivades de la.campanya 
agrària 2023, amb una dotació 
de 400.000 euros. Atès que la 
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campanya de l'any passat va ser 
_anòmala per les glaçades que van 
afectar la demarcació, i per tal 
que això no distorsioni el reparti
ment dels recursos, s'han utilitzat 
les dades de la campanya 2021 
per procedir al repartiment dels 
imports. 

A més a més, també es va 
aprovar la modificació del Pla de 
Cooperació Municipal d'Inver
sions 2020-2021, en què s'allar
ga el termini màxim d'execució 

i justificació de les actuacions 
més enllà del 31 de desembre de 
2023, si l'ens beneficiari ha sol·li
citat un canvi de destinació. 

El Ple es va inciar amb el lliura
ment del llibre 'Estacions de Llei
da', de l'il-lustrador Marçal Abe
lla, "un recorregut per totes les 
estacions de les línies ferroviàries 
que creuen les Terres de lleida, 
algunes d'elles ja enderrocades", 
segons va explicar el president de 
la Diputació, Joan Talarn. 
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Crespín visita la finalització 
de les obres de millora del 
riu Noguera Ribagorçana 
El subdelegat del Govern a Llei
da, José Crespín, va visitar ahir 
la finalització de les obres de 
condicionament de la conca del 
riu Noguera Ribagorçana que ha 
dut a terme la Confederació Hi
drogràfica de l'Ebre (CHE) amb 
una inversió de 80.900 euros. 
Les obres han consistit en la re
tirada de vegetació obstructiva 
en un total de vuit quilòmetres 

lineals amb l'objectiu de recupe
rar la capacitat de desguàs i "mi
llorar la dinàmica fluvial en els 
dos trams de rius on s'ha inter
vingut". La CHE té en fase d'in
formació pública el projecte de 
restauració fluvial del riu Nogue
ra de Tor a Barruera, que s'em
marca dins l'Estratègia Nacional 
de restauració de Rius del Minis
teri per a la Transició Ecològica. 

Tàrrega demanarà 3 milions al govern 
espanyol per rehabilitar el castell medieval 
L'Ajuntament de Tàrrega demanarà 3 milions d'euros al govern es
panyol per rehabilitar i fer visitable el seu castell medieval. El. subde
legat del Govern, José Crespín, visita, juntament amb l'alcaldessa de 
Tàrrega, l'edifici per donar a conèixer els ajuts amb l'objectiu de les 
quals "és contribuir a la conservació del patrimoni cultural del país". 

Tremp imparteix tallers per millorar la 
competitivitat del comerç i dels serveis 
L'Ajuntament de Tremp, a través del programa de dinamització co
mercial #FemPallars, ha començat una sèrie de quatre formacions 
curtes per als sectors comercial i de serveis del Pallars. Es faran tallers 
p_ràctics per treballar competències bàsiques en diferents àmbits. 
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