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COMADQ JUES Els Alamús inverteix 260.000 € a Arbeca aprova renovar la zona .N cobrir !'única pista esportiva. esportiva destrossada perla DANA. 
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TERRITORI POLÍTIQUES DIGITALS 

Govern i Diputació desbloquegen 2 anys després 
el desplegament de fibra per la xarxa viaria 
La llei d'acompanyament dels pressupostos del2022 suprimeix traves i cada institució ho fara a les seues 
carreteres 11 La Generalitat invertira vint milions d'euros a Lleida per donar cobertura digital el2022-

MARIA MOLINA 
1 LLEIDA 1 La conselleria de Po
lítiques Digitals i Territori i la 
Diputació han desbloquejat el 
desplegament de la fibra óptica 
per la xarxa viaria per donar 
aquest servei a pobles de Llei
da després de més de dos anys 
d'impas per problemes tecnics 
i de responsabilitat patrimonial 
plantejats per tecnics de Carre
teres de l'ens provincial (vegeu 
el desglossament). Segons el 
secretari de Polítiques Digitals 
de la Generalitat, David Ferrer, 
per resoldre impediments la llei 
d'acompanyament deis pressu
postos del2022 ratificada fa dos 
setmanes incorpora una modifi
cació a la llei de Carreteres "per 
la qua! totes les infraestructures 
de telecomunicacions passen a 
ser un element funcional més de 
la via i el seu únic titular és el 
titular del domini", és a dir, el 
lloc on s'instaHen. Així dones, 
el Govern es responsabilitza de 
les seues vies i la Diputació ac
tuara a les seues "i se suprimeix 
qualsevol impediment actual", 
va dir Ferrer. 

Al principi, segons els acords 
preliminars establerts el2016 al 
pacte per al desenvolupament 
de la societat digital, la Diputa
ció es feia carrec de les dos pri
meres fases d'implantació que 
afecten en la seua gran majoria 
la xarxa viaria de la Generali
tat, una cosa que no ha arribat a 
passar. La conselleria s'ocupan1 
ara del desplegament de la fibra 
en 127 quilometres inclosos a la 
primera fase, amb una inversió 
de 10 milions d'euros, i també 

SOSTENIBILITAT 

Construeixen 
cases de palla 
a la Ribagor~a 
llLEIDA 1 Vei:ns del municipi 
de Llesp, a l'Alta Ribagor
~a, han iniciat la construc
ció deis seus habitatges uti
litzant bales de palla com a 
material principal. Es tracta 
d'edificar de forma més sos
tenible i alhora ajudar a re
duir l'empremta de carboni. 
Durant les últimes decades 
s'han construi:t diverses ca
ses a les comarques de Lleida 
utilitzant la palla i tam,bé la 
tova en lloc del maó. 

LESCLAUS 

Pressupost 
1 La Generalitat compta amb 
una partida de 175 milions 
per desplegar fibra optica per 
tot el territori, entre els quals 
s'inclouen els 20 destinats a 
Lleida. 

Fase 1 
1 La fase 1 preveu la implanta
ció en pobles del Pla, Noguera, 
Urgell, Segarra, Segria, Jussa, 
Sobira, les Garrigues i I'Urgel l. 
A més de poblacions, s'hi inclo
uen polígons industrials. 

Fase2 
1 A aquestes comarques se'ls 
sumaran a la segona fase Solso
nes, Alt Urgell i Aran. 

Acords puntuals 
1 Amb els ajuntaments per ac
tuar en vies locals i I'Estat per 
afecta ció en autovies. 

Desplegament de fibra optica perdonar serveis a pobles del Pallars Sobira. 

deis que es contemplin a la sego
na fase, per a la qual estan esta
blerts 10 milions d'euros més del 
pressupost del Govern (vegeu 
les claus). El vicepresident de 
la Diputació, Jordi Latorre, va 
indicar que ja s'han remes tots 
els projectes elaborats per la ins
titució tant pera la primera com 
la segona fase "a fi d'agilitzar al 
maxim l'inici de les obres". Per 
la seua part, Ferrer va remarcar 
que es revisaran aquests projec
tes perque Infraestrutures de la 
Generalitat pugui licitar-los al 

més aviat posisble. "El procés 
sera agil perla qual cosa preve
iem que la primera fase s'abordi 
d'aquí en uns dos mesos i estigui 
enllestida el 2022. Aquell ma
teix any també s'executara la 
segona fase, que estara acabada, 
a tot estirar, a mitjans del2023", 
va remarcar. 

Perla seua banda, la Diputa
ció pot comen~ar a treballar en 
la tercera fase ja que la majoria 
de les carreteres que contempla 
són de la seua competencia, va 
indicar. 

Martí Riera al costat de Josefina Lladós ah ir a la Se u. 

Aturada per problemes tecnics 
i dificultats sobre la titularitat 
• Problemes tecnics per 
actuar en algunes carrete
res així com les ingerencies 
patrimonials no previstes a 
la jurisdicció fins a !'actual 
modificació deJa llei de Car
reteres han estat la causa de 
l'aturada de més de dos anys 
a l'hora d'abordar les obres 
exposades pels tecnics de 

ADMINISTRACIÓ 

Martí Riera, 
nou president 
de I'Ait Urgell 
1 LA SEU D'URGELLJ El republica Mar
tí Riera es va convertir ahir en 
el nou president del consell co
marcal de l'Alt Urgell, rellevant 
Josefina Lladós, de JxCat, que 
passa a ocupar la vicepresiden
cia de l'ens en virtut del pacte 
assolit entre aquestes dos for
macions polítiques al p1incipi de 
la legislatura. Riera va destacar 
com a repte la gestió deis fons 
europeus perque poden bene
ficiar els pobles i entitats de la 
comarca. 

la Diputació. Es va arribar 
a plantejar la instaHació de 
pals en vorals per resoldre 
inconvenients en algunes 
infraestructures. També su
posava un problema qui era 
el titular i havia d'actuar en 
el cas d'avaries ja que !'obra 
civil i la fibra podien ser d'ad
ministracions diferents. 

SUBVENCIONS 

Ajuts pera 
23 empreses 
de Solsona 
1 SOL SO NA 1 L'ajuntament de 
Solsona ha aprovat la con
cessió de 39.362 euros en 
ajuts per a la promoció de 
l'ocupació i l'activitat em
presarial en vint-i-tres fir
mes del municipi. Els ajuts 
s'han destinat a la creació 
de noves empreses (deu), 
per fomentar la creació de 
llocs de treball (vuit nego
cis), ajuts pera una desena 
d'autonoms i pera la moder
nització de les firmes. 
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FINANCES TURISME 

Andorra cobrara d'1 a 3 
euros de taxa turística 
1 ANDORRA 1 Andorra ha adjudi
cat per 221.896 euros imple
mentar la taxa turística en el 
sistema de gestió tributaria. 
L'impost preveu gravar els 
hostalatges, per dies o frac
cions, arnb pernoctació o sen
se, a qualsevol establiment 
turistic. 

L'import variara entre 1 i 
3 euros en funció de la cate-

SERVEIS 

1.500 famílies 
s'acullen al canon 
social de l'aigua 
1 LLEIDA 1 Un total de 1.593 
famílies de Lleida s'han 
acollit aquest any al canon 
social del'aigua, un 11,3% 
més que l'any passat, quan 
van ser 1.430, segons da des 
de l'ACA. La tarifa social de 
l'aigua aplica una bonifica
ció del100% del canon de 
l'aigua, la qual cosa repre
senta entre un 10 i un 30% 
de la factura, als collectius 
més vulnerables. ' 

goria de l'allotjament, en els 
de 5 estrelles la taxa sera de 
3 euros; per als de 4 sera de 
2 euros, i pera aquells d'en
tre 2 i 3 estrelles l'import que 
s'aplicara sera d'1,5 euros. 
Per a la resta, exceptuant les 
arees d'autocaravanes a les 
quals no s'aplicara la taxa, 
l'impost pujara a un euro per 
estada. 

ADMINISTRACIÓ 

Entra en servei el 
despatx d'alcaldies 
de Lleida 
1 LLEIDA 1 La Diputació ha po
sat en marxa el servei del 
Despatx de les Alcaldies, 
destinat als alcaldes i pre
sidents dels consells comar.: 
cals perque puguin disposar 
d'un espai de treball i reu
nions en els seus desplac;a
ments a Lleida. S'han ha
bilitat dos sales a la seu de 
la corporació amb totes les 
connexions informatiques 
necessaries. 

---~·-----·-------

COMARQUES 1 13 1 

DRETS SOCIALS RESIDENCIES 

Confirmen la inhabilitació de 
4 anys a la Fundació Fiella 
Drets Socials retira als titulars de la residencia de Tremp tata la 
gestió 1 bca a ve~ 15 s 1 hd e 1::1 les mor s 

E. FARNELL 
ITREMP IEl departamentdeDrets 
Socials ha dictat una resolució 
definitiva en la qual confirma 
la inhabilitació de la Fundació 
Fiella de Tremp per gestionar la 
residencia d'ancians, propietat 
de l'entitat, per un període de 
quatre anys. La gestió seguira 
en mans de Sant Joan de Déu 
Ter res de Lleida, que és qui 
s'ha encarregat de la residen
cia mentre ha estat intervingu
da. El centre va ser intervingut 
pel Govern després del brot de 
Covid-19 que va provocar la 
mort de 61 residents l'any pas
sat. Contra aquesta resolució 
l'entitat podra interposar un lmatge d'arxiu de la residencia Fiella de Tremp. 
recurs d'al~ada. 

Denegació de les al·legacions 
El departament ha denegat 

les aHegacions presenta des per 
la fundació en les quals defen
sava un model de gestió mixt 
amb Sant Joan de Déu. L'enti
tat ha seguit aquest anys 2021 
gestionant la part economica 

i Sant Joan de Déu, l'assisten
cial. La nova resolució aparta 
totalment el Patronat de tots 
els serveis de la residencia, 
que ha firmat un conveni de 
coHaboració perdonar conti
nui:tat i estabilitat a l'activitat 
assistencial i residencial del 
centre. El conveni contempla 

el traspas de la titularitat del 
servei durant aquests quatre 
anys a Sant Joan de Déu Terres 
de Lleida. La fundació també 
va ser multada amb 30.000 per 
Inspecció de Treball per irre
gularitats laborals i la Fiscalía 
investiga si hi ha delicte per la 
mort dels 61 usuaris. 

ESPAI D'INFORMACIÓ SOBRE LA UNIÓ EUROPEA DEL CENTRE EUROPE DIRECT LLEIDA - AJUNTAMENT DE LLEIDA 

ACTUALITAT UE 

APROVADA LA NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC) 

El Parlament Europeu va aprovar el mes passat la nova PAC per 
als anys 2023-2027 i entrara en vigor el 2023. 

Algunes de les novetats que s'han introduit són: 
- Reforc;os de la biodiversitat i dels compromisos mediambientals 
de la UE. 

PROGRAMES 1 CONVOCATDRIES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AU
TOOCUPACIÓ DE JOVES- PROGRAMA REACT-UE 

Convocatoria de subvencions del Departament d'Empresa i Treball 
en el rp.arc del programa REACT-EU, per afavorir l'autoocupació 
de joves a l'atur. Els ajuts consisteixen en una subvenció d'un im
port fix de fins a 13.510 euros pera cada jove d'entre 18 i 29 anys 
(ambdós inclosos) que es doni d'alta coma persona treballadora 
autonoma durant dotze mesos per garantir-li un ingrés mínima 
l'inici de la seva activitat economica. 

Termini: 10 de gener del2022. 

- El 10% deis pagaments directes aniran a petites i mitjanes 
explotacions. 
- Una reserva de crisi permanent per mitigar la inestabilitat de 
preus o mercats. 
- Sancions per als quino compleixin la normativa laboral. 
Els Estats membres hauran de garantir que almenys el35% del 
pressupost es destini al desenvolupament rural i el25% deis pa
gaments directes a mesures mediambientals i clima tiques. 

CONVOCATORIES DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2022 

Convocatories de propostes Erasmus+ de la Comissió Europea 
perseguir oferint oportunitats de períodes d'estudi a l'estranger 
i de practiques, formació d'aprenents i intercanvis de personal i 
projectes de cooperació transfronterera en diferents ambits de 
l'educació i la formació, la joventut i l'esport. 

Els organismes públics o privats actius en els ambits de l'educació, 
la formáció, la joventut i l'esport poden sol· licitar financ;ament per 
a projectes en els ambits esmentats. 

Hi ha diferents dates de termini en funció de les accions claus. 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA KIT DIGITAL PER 
IMPULSAR LA DIGITALITZACIÓ DE PIMES 1 PERSONES 
AUTONOMES 

Iniciativa del Govern espanyol que té coro a objectiu subvencio
nar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per 
a conseguir un avene; significatiu en el nivell de maduresa digital. 
El programa esta financ;at arnb els fons del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliencia. 

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orien
tades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i 
treballadors autonoms, de qualsevol sector o tipología de negoci. 
El programa ofereix un bo digital d'uns 12.500 € aproximadament 
perque s'administri escollint una o diverses solucions digitals de 
les ofertes pels agents digitalitzadors. 

SOMEUROPA 

PROJECTE ERASMUS + 
AMB ESCOLES BRESSOL DE 
LLEIDA 

Les escoles bressol municipals 
de Lleida participen en un pro
jede Erasmus+ iniciat el setem
bre del2020 entorn del tema 
de la digitalització i l'educació 
infantil. 

Hi participen professionals del 
món de l'educació de l'Istituto 
Istruzione Superiore don Milani 
Rovereto d'Italia, Landkereis 
Osanbrück d'Alemanya (enti
tat líder) i de les escoles bressol 
municipals de Lleida. 

En el marc del projecte s'estan 
organitzant visites pedagogi
ques a les diferents regions saci
es, xerrades i conferencies. 

Així, a l'octubre es va dura ter
me una taula rodona a la Fa
cultat d'Educació, Psicología 
i Treball Social de la UdL, al 
novembre es va fer una visita 
pedagogica a Italia (Rovereto) 
i el maig del 2022 hi haura una 
visita a Lleida del grup de tre
ball del projecte. 

Més informació: 
europedirect.paeria.cat 

Ajuntament de Lleida 
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