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Nova mobilització dels 
transportistes avui a  
Lleida pel desviament 
obligatori de camions
Insten els afectats a disminuir a la 
meitat la velocitat que indiqui la via
Els transportistes 
protagonitzaran avui 
noves mobilitzacions pel 
desviament obligatori del 
trànsit pesat.

Lleida
REDACCIÓ
A Lleida, els transportistes han 
convocat una concentració a les 
16.00 a l’aparcament d’Asotrans-
Lleida al Polígon Industrial El 
Segre. Cal remarcar que la con-
vocatòria s’ha hagut d’avançar 
una hora, perquè des del depar-
tament d’Interior els van comu-
nicar que no la podien convocar 
a les 17.00. Mitja hora més tard 
començarà una marxa lenta per 
la LL-11 direcció A-2 en sentit Sa-
ragossa, fins a la sortida d’Alpicat. 
Allà, s’agafarà la sortida de l’A-2 i 
es tornarà pel mateix recorregut. 
Des d’AsotransLleida també reco-
manen que, pels que no puguin 
arribar a la concentració, redu-

eixin la velocitat a la meitat que 
marqui la via, en qualsevol xar-
xa viària de Catalunya, fins a les 
18.00. 

D’altra banda, cal tenir en 
compte que si hi hagués boira no 

sortirien, ja que podrien causar 
greus problemes de seguretat a 
la calçada. No obstant això, con-
fien que el temps els acompanya-
rà i que es podran mobilitzar de 
nou. 

FOTO: ACN / Anterior marxa lenta, celebrada el passat 10 d’octubre

Les reformes 
del pavelló 
de Benavent 
de Segrià, a 
càrrec d’Arnó
El ple de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià va 
aprovar ahir dilluns l’ad-
judicació de les obres de 
la primera fase del polies-
portiu a l’empresa Arnó 
amb els vots favorables de 
l’equip de govern del PDe-
CAT i el PP i les abstencions
d’ERC i PSC. Aquesta fase 
consisteix en la pavimen-
tació de la superfície de joc 
de la pista poliesportiva i 
la coberta de formigó pre-
fabricat. El proper any està 
previst la seva continuació 
amb els tancaments late-
rals i els vestidors.

Tàrrega va presentar ahir el seu 
pla estratègic per impulsar el 
creixement econòmic del terri-
tori a partir dels usos generats 
per la posada en servei del ca-
nal Segarra-Garrigues. Es tracta 
del Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial (PECT) 
anomenat Motors per al Segar-
ra-Garrigues, el qual aposta per 
un nou model d’agricultura in-
tel·ligent i competitiu a través 
de la innovació aplicada als re-
gadius, la gestió eficient de l’ai-

gua i la transferència de conei-
xements. Es vol implantar així la 
producció d’aliments de forma 
més econòmica, social i ambien-
talment sostenible. El projecte 
està impulsat per l’Ajuntament, 
l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentària, l’Associació 
Rural per al Desenvolupament, 
i la Fundació Mas Badia. Comp-
ta finalment amb un pressupost 
de 2,3 milions d’euros, la meitat 
dels quals són subvencionats 
amb ajuts del FEDER.

FOTO: Aj. Tàrrega/ Entitats que participen en aquest projecte

Tàrrega treballa en un nou 
model d’agricultura a través 
del canal Segarra-Garrigues

EL PDECAT DEL JUSSÀ SUSPÈN EL SOPAR DE NA-
DAL en suport al presos polítics que han decidit començar 
una vaga de fam per denunciar les vulneracions de drets que 
pateixen. En aquest sentit, el partit també anima a la ciutada-
nia a participar en un dejuni “com a mostra de suport” el sis de 
desembre, dia de la Constitució Espanyola. Cal recordar que són 
quatre els presos -Rull, Turull, Forn i Sánchez- els qui estan en 
vaga de fam des d’aquesta setmana. 

ANUNCI
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM d’Ivars d’Urgell(núm.4).

Àmbit del PM-2 La Bòbila 
El Ple municipal en sessió de 22 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la proposta de 
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que afecta l’àmbit del PM-2 La Bòbila  
promoguda per iniciativa privada i sense necessitat, d’Avaluació Ambiental. 
De conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’expedient, es sotmet a informació pública pel 
termini d’un mes a comptar des de el dia  següent al de la darrera publicació dels edictes 
d’aquest acord al BOP de Lleida, DOG de Catalunya, en un diari de premsa periòdica i  taulell 
electrònic pag. web de l’ajuntament ivarsurgell.cat. 
Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les al•legacions que s’estimin pertinents durant l’horari 
d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament. 
Queden suspeses  la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística 
i d’urbanització, també  les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques, en aquelles 
àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. 
Els efectes de la suspensió s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la 
modificació puntual. D’acord amb l’art. 74.1 del TRLU, el termini de la suspensió no pot  ser 
superior a dos anys.
Simultàniament  al tràmit d’exposició publica es sol·licitarà informe als organismes afectats a 
raó de llurs competències sectorials.
Simultàniament al tràmit d’exposició publica es donarà audiència als ajuntament l’àmbit 
territorial dels quals confini amb terme municipal d’Ivars d’Urgell. 
Ivars d’Urgell, 29 de novembre de 2018
L’alcaldessa
Montserrat Coma Ribera

Ajuntament 
Ivars d’Urgell
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