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Día historie pera Pardinyes amb 
el debut dema del seu equip de 
basquet a la LEB Plata 

ONanem. 
Fires i fest.es. Ametlles a Vilagrassa i 
figues a Algualre 1 p.\g. 41 

Els musulmans de Lleida 
compren 15.000 nr per 
construir una mesquita 
Ponl de Pardinyes 11 Finca 
que limita amb el canal de 
Seros i el camí de Grenyana 

Paeria JI Veu la ubicació 
inviable perque esta en sol 
rústic i és zona in u ndable 

Preu 1 La comunitat diu 
que l'acord de compra és de 
627.000 € en quatre anys 

1 Una jove de 28 
anys de la Seu 
d'Urgell mor en 
un xoc frontal 
En una ca rretera a l 
PI a de Santa Ma ria 

Una jove de lo Seu de 28 anys 
va morirahircn un xoc fronta l 
entre el vehicleque condu\'a i un 
nitre tul'isme en una carretera 
del Pla de Santa Maria, a I'Ait 
Ca m p. 
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LLEIDAI 10 

El cotxe que conduYa la vlctlma, despr~s del xoc. COMARQUESI 14 
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Lajutge 
exculpa Marlen 
Minguell de trafic 
d'influimdes i la 
Diputadó recorre 
Una de les peces 
sepa rades del 'cas Boreas' 

Eljuljat d ' lnst rucció número 1 
de Lleida hn a.rx ivat In inves
tigació pe r prcsumptc triific 
d 'ínfluimcies i revclació de sc
crets contra M:1rlen Minguell, 
excap d'Organi tzació de la Di
putació. La corporació ha recor
regut l'exculpaci6 en aquesta 
pc4¡a separada del cas Boreas, 
del qual ja es complcix un any 
scnse acusacions formnls. 

COMARQUESI 13 

Cinque atac de 
Cachou aquest mes 
i Aran demana 
capturar-lo ja 
El cinque atac de l'ós Cachou 
aquest mes a Arnn ha csgotat 
la paciencia deis ramaders, que 
amenacen de "prendre mesu
res" si no és capturatja. 

COMARQUESI 12 

Tanquen l'escola 
pública Els Raiers 
de la Pobla al caure 
uns fluorescents 
L'cscoln Els Ra icrs de In Pobla 
estarn avui !ancada per precau
ció, després que una filera de 
fluorescents es dcsprengués del 
sastre. 

COMARQUES 1 11 
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COM ¡\ D ¡QUES Mor una ve"lna de la Seu de 28 anys El poble de Guarda-si-ven es 
~ en un accidenta I'Ait Ca m p. tindra xarxa de clavegueram. 
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ADMINISTRACIONS SUBVENCIONS 

El nou Puosc garanteix ajuts per a tots els 
ajuntaments, consells i EMD de Lleida 
Les bases preveuen una dotació mínima per a cada administració i un maxim de fins a 250.000 euros 
R. R. 
I LLEIDA 1 Tots els ajuntaments, 
consells comarca ls i entitats 
municipals descenlra litzades 
(EMD) tindran nssegurndcs 
subvencions en el nou Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya 
(Puosc), el primer que convo
ca la Genernlitat des de l'any 
2012. A ixi ho va explicar ah ir 
la consellera de Presidencia i 
portaveu del Govcrn, Merit
xell Budó, després de presento r 
a Lleida la nova convocatbria 
d'ajuts, dotada amb 250 milions 
peral perfode 2020·2024. Aixf, 
les bases de la convocatbria re
serven 64 milions en concepte 
d"'ajudn mínima garantida" pcr 
n cada un d'aquests cns locals, 
mcntre que la mllxima sera de 
250.000 euros. 

LESCLAUS 
- -

Dotadó economica 
1 El Puosc 2020-2024 té una do
ta ció de 250 mllions. D'aquesta 
xlfra, 160 mllions són pera sub
venclons a que poden acolllr-se 
tots els ajuntaments. consells i 
EMD. Uns altres 90 milions són 
reservats als ens locals de po
blacions amb menys de 5.000 
habitants. 

Percentatges de subvenció 
1 Oscil-len entre el 50% per a 
poblaclons de m~s de 20.000 
ve·ins com Lleida clutat, 1 arriba 
al95% en localitats de fins a mil 
habitants. 

Terminis fins al2020 
1 La convocatbna del nou pla 
d'ajuts es va publicar el2 de se
tembre passat l els ens locals te
n en fins al 15 de novembre per 
presentar les seues sol·lidtuds. 
La resol u ció que decidir~ els 
projectes aprovats es coneixer~ 
el25 de maig. 

Ln consellern vn asscnyalar 
que la quantla d'aquests ajuts 
rufnims esta encara per deter
minar. Una vegada rebuts els 
prOJectes d'ens loca ls, cls 64 
milions s'haumn de repartir 
basant-se en factors com lapo· 
blació, l'extensió i el nombre 
de nuclis habitats de cada sol
licitanl. Aquesta partida per 
garantir ajuts forma par! deis 
160 milions per a inversions a 
quE! podran optar tols els ajun
taments, consells i EMD amb 
ajuts de fins a 250.000 euros. 
Els 96 milions restants s'as
signaran en rcgim de concur
rencia competitiva. Les bnses 
donen prioritat a projectes que 
impulsin l'activitat econbmica, 
infraestructurcs que reducixin 
riscos nnturols com allnus, i o 
iniciatives que contribueixin a 
l'equilibri tcrrit01·ial, entre a l
tres factors. 

La conseller" Merltxell Budó, en la presentacló del Puosc a la Uotja de Llelda ahlr al mlgdla. 

EDUCACIÓ ESCOLES 

La voluntat de guanyar equi
libri territorial és, precisament, 
e l que ha portal la Generalitat 
a reservar 90 milions del nou 
Puosc a subvencions pcr a njun
taments i al tres ens locals les 
poblacions deis quals no superin 
els 5.000 habitants. Aquesta 
lfnia específica atorgara ajuts 
d'un mllxim de 125.000 euros. 
La conscllcra va apuntar que 
aquesta mesura pretén comba
tre la despoblació rural i va afe
gir que les localitats amb menys 
habitnnts seran també les que 

Tanquen Els Raiers de la 
Pobla al caure fluorescents 
E. F. 1 REDACCIÓ 
1 LA P08LA DE SEGUR( L'cscolo Els 
Raiers de la Pobla de Segur es
tara avui tancada per precauc:l6, 
després que una filcra de flu
orescents es desprcngués ah ir 
del sostre d'una aula i caigués 
a terra sense provocar do nys 
personnls. Aixi ho van explicar 
fonts municipals, que van apun
tar que, nrran d'aquest incident, 
revisaran la resta de la il-lumi
naci6 del centre, instaJ.lad:-o fa 
uns anys en el marc d'obres de 

refom1a. Aquesta revisió bnurii 
d'acobar dilluns, quan es prcvcu 
reprendre les classes. Les ma
teixes fonts van apuntar que, 
aquest matcix estiu, treballs de 
manteniment van posar de ma
nifcst que hi havia fluorescenls 
que penjaven de cargols mas
so petits perquc se sustentes
sin correctament al sostre. Van 
afegir que aquesto i ncidlmcin es 
va comunicar a Educació i que 
estava previst revisar-los a les 
vacantes de Nada l. 

podran pagar amb aquests 
ajuts un percentatge més gran 
de les inversions incloses en el 
Puosc. Així, Budó va indicar 
que les subvcncions que rebi 
Lleida ciutat, l'únic municipi 
de la provincia que supera els 
20.000 hobitnnts, cobriran un 
maxim del SO% de les obres i 
inversions incloses al P\oosc. 
Aquest percenta1ge sera més 
gran per a poblacions més pe
tites i arribara a cobrir un 95% 
en el cas de municipis de fins a 
mil hnbit::mls. 

Dotació assegurada ambo sense 
pressupostos de la Generalitat 

REGS INVERSIONS 

• La consellera de Presi
dencia va subrntllar que la 
dotaci.ó econbmica pcr al 
nou Puosc esta assegurada 
malgrat que els pressupos
tos de la General itat est:m 
prorrogats des del2017. Va 
explicar que les partides per 
al pla de subvencions formen 
part de la p lnnificació que 

El Segarra-Garrigues vol 
fixar inversions anuals 
1 LLEIDAI El preside nl del Se
garra·G:trrigues, Josep Ma
riaJové, va soHicitarahira la 
conselleria d'Agricultura que 
dcfineixi la invcrsió anual a 
les obres del canal per saber 
la quantil·at amb qut. es podr~ 
complar cada exercici. Jové es 
va reunir ah ir omb els tccnics 
del departament per reclamar 
que estipulin com més aviat 
millor les pa rtidcs anuals. Jové 
va remarcar que la conselleria 
jalé definides les partides lot i 

que encara quedn pcr dctallnr 
els tcmpos. No obstan!, Agri
cullura assegura que en els 
propers dies ho tindran resolt. 
El Conscll Exccutiu va consig
nar dimarlsuna parl ida de 352 
milions d'euros per acabar el 
canull'any 2032. Dies abans 
els regants van expressar el 
seu malestar al considerar que 
el canal " passava pel pitjor 
momcnt" a teses l 'aturnda de 
les obres i la falta d 'inversió 
(vegcu SEGRE de dimecres). 

acompanya les prbrrogues 
pressupostluies. La conse
llero, In directora general 
d'Administració Local, Rosa 
Vestit; i el delegat de la Ge
nernli tat, Ramon Fa mí, van 
presentar el Puosc davant 
d'uns 300 alcaldes, regidors i 
tccnics municipals a la Llotj:1 
de Llcida. 

MOLLERUSSA 

Acord peral 
primer enderroc 
a Sant lsidori 
J. G. M. 
1 MOLLERUSSA 1 El pie de Mo
llerussa va acordar nhir en
carregar a l'lncasol la demo
lició del primer deis blocs del 
grup Sanllsidori, després 
de la dcclaració de ru\"na. Es 
tracta del bloc A, i !'alcalde, 
Marc Solsooa, va demanor 
a l'ens de la Generalitat que 
ngilitzi els trñmits per exe
cutar l'endcrroc entre finals 
d'anyi principisdel 2020. El 
cost s'estima en 104.059 €. 

rcolomina
Resaltado



1 

SEGRE 
Oivcndro~ 20 do setombrc del2019 

TRIBUNALS ARXIVAMENT PROVISIONAL 

Exculpen Marlen Minguell de trafic 
d'influendes i la Diputació recorre 
Es tracta d'una pe~a separada del 'cas Boreas', que afecta excarrecs i empresaris 
A. GUERRERO 
1 LLEIOA 1 El jutjnt d'lnslrucció nú· 
mero 1 de Lleidn ha arxivat la 
investigació per presumpte trlt· 
fic d 'influencies i revelnció de 
secrcts contra Mar len Minguell, 
excap d'Organització de la dipu· 
tació de Lleida¡ Joan Buchaca, 
que va ser diieclor del patro· 
nat de Promoció Economica de 
la Diputació; i l'exdiputat de 
CiU Francesc Xnvier Ballnbl'i· 
ga. Tanmatcix, la Diputació de 
Lleida ha recorrcgut l'a rxiva· 
ment, segons van informar (onts 
solvents a oquest diari. 

Aquesta investigació és una 
de les peces sepamdes de l e as 
Boreas, que investiga prcsump· 
tes adjudicacions irregulars a la 
corporació provincial i pel qua) 
van ser detingudes 26 persones 
entre excilrrecs i emprcsaris. 
A rran d'aquesta opernció poli· 
cial va deixar la presidencia de 
In Diputació Joan Reñé. 

Suposades irregularitats 
En el e as que ara s'ha arxivat 

provisionalment s 'investigaven 
suposades irregu laritats en ges
tions que l'excap d'OJ·ganització 
de la Diputació hauria fct per
que un projcctc d'una neboda, 
una explotaci6 bovina valom
do en 5 milions, es beneficiés 
d'ajuts europeus. 

La julge ha deterrnin<~tque les 
gestions no van anar més enlla 
del simple assessoramcnt i que 
els invesligats mai van obtenir 
els ajuts pretesos. La p~a es va 

Marlen Mlnguelll el seu advocat, el passat 6 de maig q uan va anar a declarar coma Investigada. 

obrir llrrnn de les escoltes tele
fon iqucs en les quals Minguell, 
que va negar qualsevol irregu
laritat, va demanar coJ.Iaboració 
a Ballabriga, que treballava en 
la rcdacció de propostcs. Perla 
seua part, Buchaca era l'cncar· 
regal de gestionar aqucsts njuts. 

Mingucll, Ballobriga i Bucha· 
ca van declarar el pnssat 6 de 
maig als jutjals. S'ha d'assenya
lar que l'excap d'Organització 
de la Diputació també esta in
vesligada pel cas Boreas. 

Un any després de l'operació encara 
no hi ha acusacions fonnals 
• El 2 d'octubre es complira 
un any de la detenció de 26 
excllrrecs i empresoris per 
un casque encara estii en in· 
vesligació i en el qua) fins a 
la data no h i ha hagut acusa
cions formnls. L'exprcsident 
Rei\é només va compareixer 
davant del jut.jat al j1J iiol per 

una causa secundaria en la 
qua) s'investiga si hi va haver 
prevnricació i malversoció a 
Fonda rella. Concretament, 
analitzen si s'haurien desviat 
ajuts per fer obres al cemen
tiri i el coHcgi. L'exprcsidcnt 
va afirmar que confin en la 
justicia. 
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Tradament aeri contra 
la processioniuia 
tlLEIDA 1 La conselleria d'Agri
cult ura inic iara dilluns 
v ine nt el trnctnmc nt acri 
contra la proccssionilria del 
pi en 17.500 hectarees, prin
cipalment a l Solsones, No
¡:ucra, Alt Urgell, Cerdanya 
1 Pallars. 

Demanen frenar 
l'okupació de pisos 
1 LA SEU 1 Elt¡J"UP municipal 
Compro mis pcr la Se u ha 
instatl'ajuntament (JxCat i 
ERC) a prcndrc mesures da
van! de l'okupació de diver· 
sos pisos a In capital i adqui
rir aquests habitatges per al 
lloguer social. 

Demanen saber avaries 
del tren de Manresa 
llLEJDA 1 La senadora d'ERC 
Sara Bailac ha soJ.Iicitat al 
Govern centra 1 n través 
d'una batería de preguntes 
parla menta ríes el nombre 
d'incid~ncies oco1·regudes a 
la lfnin de Manresa i el moti u, 
el cost del servei alternatiu 
i coneixer quina és la plan
tilla de personal [enoviari 
a Llcida. 

Rotonda al Punt de 
Trobada d'Andorra 
1 ANDORRA l ... VELLA 1 El Govern 
d'Andorra treballa en la 
redacció del projecte d \ ma 
rotonda al costal del centre 
comcrciol Punt de Trabada, 
on es va produir un gran des· 
preniment de roques aquest 
estiu, per facilitar el can vi de 
sentit i la mobilitnt en aques
ta zona. El projecle es licitara 
aquest any. 
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