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~ A)untamant da l 'Aibl 

EDICTE 
Edlcle d'aprov"l6 Inicial modiftcacló M2 del POUM 

El Pie de I'A)untament de l'Aibl, en sessl6 Ordin!rla, de data 12 de sotembre de 2019 
va aprovar Inicia ment la modlticacl6 M2_del Pla d'Ordenació Ur1lanfs1ica Munici· 
pal ~POUM) 
De conformltat amb 'artlcle 85 4 del Text relós de la llel d'urbanlsme aprovat pel 
Decrel le<Jislallu t/2010, de 3 d'agosl. es sotmet a consulta de les admlnlstraclons 
públlques afectades 1 a lnfor~Nció pública pel termlnl d'un mes durant el quat es 
poden presentat les al·legaclons que es conslderln adlents. 
la inlormacló pública. BotlleU Oficial de la provincia de llelda, al dlari,a la p!glna web 
de I'Ajuntament (www.albl.cat) 1 al taulerd'anuncls de I'Ajuntament. 
Dura ni aqueslterrnlnl podrá ser examlnat per qualsevollnteressat La documenta ció 
completa de l'expedient a les oficinas de I'Ajuntamenl de l'Aibi, al Carrer Abeurador. 
1. dedlllunsa dlvendres de 9 a 14h 1 dltluns, dlmecres 1 dljous de 16:00 a 19:00 hores 
i a la web http://www.albl.cat. al portal de lransparincia. perqul! es forrnulin les 
al·leoaclons que s'estlmin pertlnen1s durant l'horarl d'oticlnes. 

IITI G~oralltal do catalul1')>a 
lWI Depar1amant d'Empre&a 

1 Coneblement 
S.Vth Temlorials • Lloba 

l'Albl, 24 de setembre de 2019 
l'Aicaldessa, Anna Fellu Moraoues 

AIIUNCI d'lnformacló pública sobre l'au1oritzaci6admlnlstra11va l l'as>rovacló del 
pro]ecte d'execucló de tes lnstaHaclons auxillars de gas canalltzat, peral subml· 
nlstrament 1 dislribucló dB gas liquat del petroll a la població de Verdú, dellerme 
municipal de Vendú, 1 del procedlment de concurréncla de sol·l!cHods. (exp. 
25-Q0008573-2018). 
D'acorc amb el que preveuen la llel34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hldro 
carturs, modificada per la Uel 12/2007, de 2 de jullol; el Relal decrel 
143412002, de 27 do desombre, pel qual es regulen los activitats do tronsport, 
distribució, comerclalltzacló, submlnlslrament 1 procedlmenls d'autoritzacló 
d'lnstallaclons de gas natural, modHicat pel Relal decret 94212005, dB 28 de 
Jullol; el Retal decret 91912006. de 28 de Jullor, pel qual s·arrova el Aeglament 
t~nlc de dlstribucló 1 uUIIttació de combustibles gasosos, las seves lnstruc· 
clons técnlques complemeniMes ICG 01 a 11. se sotmet a lnfomnacló pública el 
projecte d'instaHacló de gas llquat del petroll que es detalla a conlinuacló. 

-Aoleréncla: expedlent 25·00008573·201 8. 
·Peticionan: Gas de Guixes, SA. 
-ObJecte: sol licitud d'autorltzacló administrativa 1 as>rovació del pro)ecte 
d'execució del centre d'emmagatzematge de GLP, i instal·laclons auxillars pera 
la dlslrlbucló 1 submlnlstrament de gas canatllzal al munlclpl de Verdú. 
-Terme municipal afectatVerdu. 
·Caracterlstlques prlnclpals de les lnstal lacfons: 
-Conduccló 
Llaro~tria: 976 m. 673 m 1 3.077 m. 
Dl~metre: 90 mm. 63 mm 140 mm 
Material: ¡rolietilé. 
Pressló de serve!: 1, 75 bar. 
·Dipóslt d'emmagatzematge (dues unltats) 
Longlfud total; 14.580 mm. 
Dlametre exterior: 1.750 mm. 
Vol u m unilar1: 33.6 m' 
Pes en bult 6.900 Kg. 
Superficie: 82 m' . 
• Pressupost '120.277 euros. 
• Descrlpcló del tra<yat 
Xarxa de distrlbucló amb tub de polletihl soterrada per les zones públlquas. 1 
dlsposar~ de les connexlons necessilries perdonar servel 
També, 1 d'acord omb l'arlide 73:4 de lo Uei 3411998, de 7 d'octubre, del sector 
deis hldrocarburs, es fa pública la forma de resolucfó en el supóslt de concurrén· 
el a do dos o mós soHicltuds, amb els c~terls do valoracló que liguron a l'annox 
de concurréncla, atorgant un lermlnl per a la presentacl6 de soHicituds de 20 
dies a comptar des de l'endema do la publlcacló d'aquest Anuncl 

Annex concurrencia: 
A. lona de gaslflcació: 
~ la zona de gasificacló deis termes munlclpals ob)ecte de les sol·fichuds en 
concurréncla. Per tan~ la zona de gasJficacló la formen el$ amblts geografics 
definlts pels termes munlclpals deis qual so sol·llclta l'autorllzacló administrati
va. 
Per determinar 1 enumerar els dlferents nuclls 1 unhats de poblacló, caldra 
consultar la baso de dadas oficial d'ens locals de cataJunya, articulada a través 
del Text refós de la Uel municipal 1 de reglm local de Catalunya, aprovat pel 
Decretleglslatlu 212003, de 28 d'abrll, II'Ordre ECF/10512005, de 9 de febrer, 
per la qual as modifica el sistema de codlflcació de las entitats locats, ens de 
gestió. consorcls 1 socletats amb partlcfpació pública local, amb finalitats 
estadistlques. (WW.Idescal.caVcodis) 

B. Criterls de valoraci6 de les soHiciiYds: 
1. Defimltacló concreta de la zona en que !'empresa distribuidora prestar~ el 
servel: aquesta informacló ha d'especificar el nombre d'antenes de connexló 
deis d!ferents nuclls urbans 1 el nombre da nuclls urbans a gasificar, en ambdós 
casos, que seran lnclosos a la petlcló d'acta de ¡rosada en servel de les lnstal·la· 
clons autorllzades. 
2. Compromisos d'expansló de la xarxa a la zona que assumlr/1 !'empresa: 
aquesta lnformació ha d'aspecificar, pera cada nucll urbil, el nombre d'escorne· 
ses que seran executades abans de sol-licitar l'acta de posada en servel de les 
instal lacions autorlttades. 
3. Termlnl d'execucl6 de les lnstaHaclons: a comptar des de 1 obtencló de la 
corresponent autorització administrativa. 
~ Detall deis costos assoclats que repercutelxen en la retrlbucló del sistema 
gasista en relacló a la lnstal-lació ob]ecte de l'autoritzacló administrativa sol-llcl· 
lada: cal especificar costos d inversló, d'operació 1 de mantenlmen~ 1 el cost 
Imputable als usuarts per a l'extensló de la xarxa de dlslrlbucló a la zona, 
lncloent·hllotes los dospeses no reguladas. 
La sol licitud solecclonada del procós de concurréncla obtlndra l'acta de posada 
en sorvel únlcament pera la totaHtat del pro)ecte autorltzat. en els termes en que 
s'ha resoli la concurr&ncla 

MUNICIPIS PROJECTES 

SEGAE 
Dijous. 3 d'octubre del2019 

El Parlament recolza que Tora 
i Biosca passin al Solsones 
Impulsaran una proposta legislativa peral canvi de comarca 11 

La Segarra perdria el22% del seu territori ambla segregació 

X. SANTESMASSES 
1 LLEIDA 1 La comissió d'Assump· 
tes lnstitucionals del Parlament 
es va mostr:H ~hir favorable 
al canvi de Tora i Biosca de La 
Segarra al Solson~s. Els a lea J. 
des de Biosca, Joscp Puig, i de 
Toril, MagfCosc:ollola, van prc· 
sentar davant de la comissió la 
seua postura favorable al canvi 
de comarca. Després de la se
un exposició, JxCat, ERC, Cs, 
PSC i En Comú Podem es van 
mostrar favorables que des del 
Parlament s'impuls1 una pro· 
posta legislat iva per permef re 
que aquests deixin de perlil· 
nyer a la comarca de la Segarra 
i pass in a formar partde la del 
Sol sones. 

Per a ls alcaldes es frac ta 
d'una proposlJl historien, ja 
que porta més de t·res decades 
debatent-se i compta amb un 
ampli suport deis velns. Cos· 
colloln es va mostrar m oh sa· 
tisfet perqu~ "finalment ens ho 
pogut escoltar el P:ll'lt~ment ". 

Perlo seua part, Puig va cx
pressar que Solsona és el punt 
de r-efer·encia del municipi per 
la seun proximitat i per la re· 
lació economica, comercial i 
deserveis. La marxa de Toril i 
Biosca, el primer i tercer m u· 
nicipi en extensió de la Segar· 
ra, suposaria pera la comarca 
perdre el22% del seu territori. 
Aquesta és una cxtcnsió infe
rior a la que va perdre amb la 
retallada duta a tenue el1938 

LEGISLACIÓ· MU N ICIPIS 

la pla~a del Vall de Tor.lo, on s'ublca l'ajuntament. 

SUPORT VEl'NAL 

La iniciativa compta amb 
el suport deis ve'ins, que 
ten en Sol so na com a 
ciutat de referencia 

quan va pcrdre la zona de Ca
laf, Santa Coloma de Queralt, 
Guimera, Ciutadilla, Verdú i 
Vallbona de les Mongcs. 

Perla seua part, el presiden! 
del consell de la Segarra, Fran· 
cese Lluch, va reconeixer que 
és una proposfa que té un gmn 
suport veinal i si s'aconsegueix 
"suposaria una perdua molt 

gran pera la Segarra pero mal· 
grat aixo hem de respectar la 
voluntat deis municipis". 

A finals deis anys 80, Tora 
ja va posar a debat de forma 
interna la segregació. El vot de 
qua litat de lo llavors alcaldes
sa, Neus Molins, va fer rnarxa 
enrer·e a l procés. S'ha de des
tacar que di verses masies de 
Lloberola (Biosca) i Llanera 
(Tora) han impulsat en dire
ren ts ocasions processos de 
segregació. El 2011 e!llavors 
alcalde de Tora, Domenec Oli
va, va tramitar la separació[ 
que va quedar parnlitzada e 
2015 perla falta d'acord entre 
Generalitat i Govern central. 

Presenten la 'llei Aragones' a les 
comarques de I'Ait Pirineu i Aran 
M. CODINAS 
iTREMPITremp va acollirahir la 
prescntació de la llei de con· 
tractes de serv eis n les perso
nes, més coneguda com a llei 
Aragones, n les comarques de 
I'Alt Pirineu i Aran. 

La directora general de Con
tractació Pública, Mcrce Cor
retja, al costal de la delegada 
del Govern, Rosa Amorós, va 
explicar que el projecte de llei 
té per objectiu establir les con· 
dicions deis contractes de l'ad
mini.st ració perprestar ser veis 
a les persones. 

Amb aquesta llei es priori!· 
zaria la qualital deis serveis 
que no es presten de manera 
directa pcr sobre del preu, va· 
lomnl aspectes vinculats a !'ex
periencia, l'especialització o el 
nivcll de rcsponsabilitat social 
deis Jicitadors, entre d'altres. 

Val a •·ecordar que aquesta 

Mere~ Corretja es va encarregar de l'expllcacló tecnlca de la llel. 

llei ha estat criticada per sec
tors que consideren que supo
saril la privatització de ser veis 
socials, ates qlle a Catalunya 
cap llei ¡•egula l'externalitzaci6 

de servei, encara que d'altra 
banda l'ndrninistració subratlln 
que la norma inlroducix clau
sules socia ls per protegi r les 
entilats delte•·cer secto1·. 

rcolomina
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SEGRE 
O.jou~ 3 d'octubredol 2019 

Bestiar i patrimoni 
cultural, eixos firals 
Una jornada sobre cuina d'aprofitament obre la fira, amb plats 
forts com el concu rs de cavall pirinenc i de vaca bruna 

Vaques, cavalls i ovcUcs rei
vindiquen de no~1 el seu 
protagonisme a la fil·a de 

la Pobleta, una de les poques 
que encara mantenen el besti
ar. No obslant, arranca dema 
amb una jornada tecnica sobre 
l'aprofitament deis aliments, 
que inclou una demostració 
de cuina. Quant a dissnbte, es 
convoca el sise concurs comar
cal del cavall pirinencnmb una 
quarantena d'exemplars, proce
dents de 8 explotncions del Pn
llars J ussa. De car:t a diumenge, 
el22e concurs d'animals de rat;n 

DIVENDRES4 
16.45 Jornada técnica de 
cuí na d'aprofilamenl. A l'escola 
Agr~rla del Pallars. 

lnscrlpclons l lllurament de la 
documentació. 

17.00 Presentacló de la 
jornada a drrec d'Aiba VI la, 
directora de I'Escola Agraria del 
Pallars, i Josep Maria Dalmau, 
alcalde de la Torre de capdella. 

17.15 lntroduccló a la cuina 
d'aprofitament, a carrec de 
Mlquei Spa. 

17.45 Pro postes 
gastronomlques: taller de culna 
d'aprofitament amb Mariano 
Gonzalvo, de lo Palier del Coc. 

19.30 Taula redona sobre 
culna d'aprofilament amb 
padrines de la vall, dinamitzal 
per Miquel Spa. 

20.15 Degusta ció deis plats 
cuinats. 

20.45 Fl de la jornada. 

DISSABTE 5 
07.30 Entrada d'animals. 

09.00-12.00 Esmornr popular 
de fira. Preu: 7 euros. A la carpa 
de bestiar. 

brunn deis Pirineus, que rcunirlí 
una cinquantena de vaques de 
15 d'explotacions i també ex
posl\ril cxemplnrs de vaca xa
rolesa, !lemosina o snlm-s. Pnral
lelament, el públic gaudira amb 
proposles com demostracions 
d'oficis o l'exposició A estudi!, 
que recrea una escola d'abans. 1 
els menuts gaudiran amb lallers, 
inclos un d'clabomció de paper. 
La fira de productos artesans, 
amb uns 70 expositors, magia 
o gospel, és un altre ingredient 
de la [ira, que preveu atraure 
ll ns 6.000 v isitants. Uns 70 exposltors el merca t . 

10.30 Demostrad6 d'oficls 21 .00 Sopar de nra. A la carpa 
artesans, demostracíó de del metge. 
I'Associació de Puntaires de 

23.00 Corretoc amb el5 diables 
la Vall Fosca, demostracló de Rludoms. 
d'elaboracló de sabó de casa, 
tast de mostillo 1 lreglnat del 24.00 Ball de lira amb el duet 
veinatge de la Pobleta. Stylette. 

Exposlcló A estudl, del Museu DIUMENGE6 
Hidroelectrlc de Capdella. A la 
Casa de la Vlla. 07.30 Entrada d'anlmals. 

la flreta, espal de jocs 1 taller 10.00 22~ concurs de 'laca 
per als més petlts. A la pla~a bruna deis Pirineus, moma 1 
Major. mercal d'altres races (vaques 

de ra~ bruna deis Plrlneus, 
11.00 Mostra d'ovella xlsqueta. llemosina. salers, xarolesa)l 
Al prat del bestlar. mostra d'ovella xlsqueta. 
Exposlcló l demostracló duran! 10.30 Demostraclons d'oficis, 
el dla de tractors antlcs. A puntaires, elaboració de sabó, 
l'ennada del recinte firal. tast de mostillo i lreginat. A la 
11.00 Inaugura ció de la Fira, pla~a de l'esglésla. 
sisé Concurs Comarcal de Cavall ExposlclóA estudi. A la casa 
Pirinenc Catalá llliuramenl de de la vlla. 
premis. 

11.30 Taller infantil de 
l a Oreta. A la pla~ Major. 

cera m lea. A la pla~a del Porlal. 11 .00 Taller d'elaboradó 

12.00-13.30 Tastde vlns del 
artesanal de paper amb polpa 

Pallars. A la pla~a de l'església. 
de coló. A la pla~a de l'esglésía. 

17.00 Sortlda deis animals del 
Mostra d'ovella xisqueta. Al Pral 

reclnle lira l. 
del bestlar. 

Espectacle infantil. A la pla~ 
12.30 Ulurament de premis 
del concurs de vaca bruna. 

del Portal. 

19.00 Concert de gl>spel 
Fl de resta amb la múska de la 

amb Go Go Pallm. A la carpa 
Catxinbanda. 

principal. 

ESPECIAL 33 1 

Una quarantena d'oemplars prendran part al concurs equr. 

Restaurant - Hotel 

A-~ 
C.~Jet, 19-25513- La Pol*tl de Belhel 
Tel.l138111721 • FN: 9T.I8618ZS 

www. hotelarturo.com 
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