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INICIATIVES 

El Segria 
aposta perla 
bioeconomia 
1 LLEIDA 1 Alcarras, Almenar, 
Torres de Segre, Albatarrec, 
Seros, Soses, Sudanell i Mon
toliu de Lleida, que formen 
part del projecte de transfor
mació economica Biovalor, 
concretaran aquest any la se
ua aposta en favor de l'ava
luació dels recursos propis 
del territori i la bioeconomia 
circular sostenible a través 
d'un pla d'acció. . 

Una de les peces .de la ini
ciativa és el Biohub-Lab, un 
equipament que impulsara 
cadenes de valor i models de 
negoci en l'ambit de la pro- . 
ducció i consum de bioma
terials, biocarburants i bioe
nergia. Es preveu que es liciti 
aquest any. 

ENTITATS 

Hostaleria de I'Ait 
Urgell estrena 
president 
1 LA SEU 1 Alfons Peguera, di
rector de l'Hotelet d'Esta
mariu, és el nou president 
de l'Associació d'Hostaleria 
de l'Alt Urgell. Agafa el re
lleu a Miquel Angel Sánchez, 
que va renunciar al carrec. 
Katja Rautenberg (Hotel El 
Castell) sera la vicepresiden
ta; Joan Canut (Hotel Nice) 
continuara com a tresorer 
juntament amb Axier Arbi
lla (Restaurant Arbeletxe); 
Eduard Pérez (Bar Nou) ocu
para el carrec de secretari; i 
com a vocals hi haura Mari
be! Añez (La Borda de Cal 
Montane), Mariona Peguera 
(Hotel Andria) i l'expresident 
de l'associació. 

ENERGIA 

Canvis en el 
projecte d'una 
línia electrica 
lllEIDAI Canvis en el projecte 
de Red Eléctrica de España 
(REE) per augment ar la 
capacitat de la línia de 220 
kV des de Lleida fins a Be
gues, a Barcelona, obliguen a 
modificar la llista de finques 
afectarles al seu pas per les 
comarques del SegrH1 i de les 
Garrigues. 

Aixo es deu al fet que la 
declaració d'impacte ambien
tal d'aquesta infraestructura 
exigeix modificar el tra~at 
inicialment previst en alguns 
trams. L'objectiu de REE és 
guanyar capacitat de trans
port d'energia i refor~ar el 
sistema electric davant de 
possibles incidencies. 

COMARQUES 1 13 1 

MUNICIPIS POLEMICA 

La Portella deu al cap de 10 anys de 
litigis 400.000 € a una exsecretaria 
·És més de la meitat del pressupost del municipi i la quantia creix cada any 11 La 
sen encia es e ma pero l'execucio po ta un any i mig parada per un recurs 
R. RAMfREZ 
1 LLEIDA 1 L'acomiadament de la 
que va ser secretaria municipal 
de la Portella el2012 pot costar 
a l'ajuntament 400.000 euros 
gesprés d'una decada de litigis. 
Es més de la meitat del pressu
post mitja del consistori, una 
mica més de 700.000 euros. Una 
sentencia ferma des de fa quatre 
anys exigeix readmetre aquesta 
treballadora i pagar-li els salaris 
de tramitació, els que no va co
brar des que va ser acomiadada 
fins a la seua reincorporació. 
Tanmateix, el plet ha continuat 
obert des d'aleshores i la suma 

_ a pagar ha anat en augment. Es 
calculava en 260.000 euros el 
2018 i creix en més de 40.000 

euros a l'any. L'execució de la 
sentencia, ratificada el2018 pel 
Suprem, esta paralitzada per un 
recurs al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 
El consistori el va interposar 
contra una interlocutoria que, 
el setembre del 2020, va donar 
a l'ajuntament 10 dies per pagar 
els salaris a l'exsecretaria, que 
llavors ascendien a uns 315.000 
euros. En cas d'incomplir aquest 
termini, amena~ava !'alcalde, 
Caries Catala (PDeCAT), amb 
multes i fins i tot accions penals. 

Multes a l'ajuntament 
El TSJC s'ha de pronunciar 

encara sobre l'últim recurs de 
l'ajuntament. Tanmateix, el con-

sistori ja ha estat multat amb 
4.800 euros en una altra causa 
judicial, per incomplir una al
tra sentencia que exigía pagar 
unja mica més de 5.000 euros 
a l'exsecretaria, representada 
per l'advocat Josep Miguel Mo
ragues. El deute que suposa el 
litigi amb l'exsecretaria es va 
plan tejar ahir al ple, convocat a 
instancies de l'oposició per de
manar explicacions a !'alcalde 
pel desnonament d'un veí. La 
portaveu, Núria Garcés (Acord 
Municipal), va expressar la seua 
por que la suma a pagar "ens 
ofegui durant anys" i va valorar 
que hauria estat inferior "amb 
una actitud assenyada i concili
adora" per part de Catala. 

Pie per demanar la dimissió del primer edil• El pie de la Portella es va reunir ah ir a instancies del 
grup d'ERC, a l'oposició, per demanar explicacions a !'alcalde, Caries Catala, sobre el desnonament 
d'un veí el mes de gener passat i reclamar la seua dimissió. El primer edil va declinar fer declara
cions adduint que hi ha una causa judicial o berta i podría ser "contraproduent". Tan sois va parlar 
per enunciar els punts de l'ordre del dia i per aclarir que no dimitiría. 

INFRAESTRUCTURES REGADIUS 

Volen agilitzar les obres del 
reg de la Cooca de Tremp 
ACN car que "no podem esperar al 

2031". Va explicar que la infra
estructura que els proveeix té 
més de cent anys i no els permet 
monitorar el reg ni optimitzar 
el treball. 

L'alcalde haura de 
declarar al jutge 
pel desnonament 
d'unveí 
• L'alcalde de la Portella, 
Caries Catala, haura de 
declarar al jutjat deBa
laguer pel desallotjament 
que va portar a terme en 
un pis de la seua propie
tat amb l'ajuda de quatre 
persones més el passat 3 
de gener. 

Ho van fer persona l
ment, sense que hi me
diessin agents de policia 
ni representant s judi
cials, i contra la voluntat 
del desallotjat. Aquest va 
presentar dies més tard 
una denúncia als Mossos 
d'Esquadra en que va ex
plicar que era un inquili al 
qual no van fer contracte 
i que paga va ellloguer en 
efectiu. El desallotjat ha 
prestat declaració aquesta 
mateixa setmana i el jutjat 
ha citat també el primer 
edil. 

Al ple d'ahir, l'oposi
ció va criticar el desno
nament "for~at" d'un veí 
que, a més, esta va en una 
situació de "vulnerabi
litat". Van afegir que en 
aquestes mateixes cir
cumstancies es troben "la 
majoria dels inquilins que 
!'alcalde té als seus habi
tatges" i van postil·lar 
que "com més vulnera
bles, més manipulables". 
El primer edil va declinar 
fer comentaris sobre cap 
de les qüestions que va 
abordar l'oposició a l'es
tar als tribunals. 

1 TREMP 1 Els regants de la Conca 
de Tremp reclamen agilitzar les 
obres del regadiu i no esperar 
al2031 com preveu el Govern. 
El programa d'encarrec d'ac
tuacions d'Infraestructures de 
la Generalitat preveu una in
versió de 4,7 milions entre els 
anys 2031 i 2032 pera la segona 
fase de la canonada de transport 
del reg. Josep Durany, president 
de la Comunitat de Regants de 
la Conca de Tremp, va remar-

Durany va assegurar que se 
senten "oblidats i trai:ts" pel Go
vern. Per tot plegat , demanen 
que la inversió s'acceleri i reu
nir-se ambla consellera d'Acció 
Climatica, Teresa Jorda. No des
carten accions més contundents 
perque se'ls escolti . Part de la primera fase de modernització al panta de Talarn. 
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