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Jornada de reflexió a
Andorra abans de votar
❘ ANDORRALAVELLA ❘Andorra viu-
rà avui la jornada de reflexió
prèvia a les eleccions gene-
rals de demà, en les quals el
centristaAntoni Martí parteix
com a favorit per sortir ree-
legit com a cap de Govern.

D’altra banda, el ministre
de Finances del Principat, Jor-
di Cinca, va ser amenaçat de
mort dijous en una trucada
anònima que es va rebre a la
centraleta de la televisió pú-
blica andorrana mentre eme-
tia un debat electoral en què
participava el polític. La po-
licia andorrana va identificar
ahir el presumpte autor de les
amenaces.

LaiaMartí, alcaldable
d’ICV a Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ Laia Martí va ser
elegida ahir com a candidata
d’ICV a l’alcaldia d’Almace-
lles a través d’un procés de
primàries al qual únicament
es va presentar la candidatu-
ra de la ja candidata ecosoci-
alista.

Ajudes de Torrefarrera
a nous autònoms
❘ TORREFARRERA ❘L’ajuntament de
Torrefarrera va entregar di-
jous passat els ajuts de 1.200
euros a totes les persones que
s’han constituït com a autò-
noms durant l’any 2014.

R. R.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Cervera, Ra-
mon Royes (CiU), va afirmar
ahir que el veto de l’oposició als
pressupostos de la Paeria per al
2015 en el ple de dijous passat
(vegeu SEGRE d’ahir) farà que
avui “molts treballadors no po-
dran cobrar la nòmina”, tal com
estava previst. Es tracta de més
d’una trentena d’empleats del
conservatori de música, centre
gestionat a través d’un organis-
me municipal. Royes va recor-
dar que l’ajuntament està sot-
mès a un pla d’estabilitat econò-

mica que dificulta les transferèn-
cies no previstes en els pressu-
postos.“Tenim els diners per pa-
gar i esperem poder fer-ho ben
aviat”, va explicar l’alcalde, que
va indicar que els serveis d’in-
tervenció del consistori ja treba-
llen per solucionar el problema.

El primer edil va apuntar que
aquest és sols un dels nombro-
sos problemes que planteja el
veto als pressupostos, que obli-
garà a prorrogar els del 2014.
“Algunes de les actuacions pre-
vistes incloïen contractes i com-
pres a empreses locals”, va dir

Royes, que va indicar que, en cas
de no corregir-se, aquesta situ-
ació obligaria a efectuar impor-
tants retallades a les partides de
celebracions com l’Aquelarre i
la festa major.

“Tenim un greu problema”,
va concloure l’alcalde, que va
reiterar les seues crítiques a
l’oposició, a qui va acusar de
“bloquejar” l’activitat de l’ajun-
tament amb el seu veto als pres-
supostos sense més objectiu que
el “desgast polític” del govern
de CiU i SiF, amb sis dels tretze
edils de la Paeria.

Cervera ajorna pel veto al nou
pressupost el pagament de nòmines
Les demés de trenta empleats del conservatori, segons l’alcalde || Royes asseguraque
esperen pagar ben aviat i acusa l’oposició de “bloquejar” l’ajuntament
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El ple dedijous
❚ El govern de CiU i SiF, amb sis
edils, va quedar en minoria da-
vant de 7 regidors de l’oposició al
votar els pressupostos i la disso-
lució d’ens municipals.

L’oposició

❚Va al·legar falta de participació
en els pressupostos i l’alcalde diu
que l’hi va entregar amb tres set-
manes d’antelació.

La consulta de
Torà i Biosca no
necessita permís
de Governació
Diu que la decisió és
dels ajuntaments

POLÍTICA

❘BARCELONA ❘ El departament de
Governació va aclarir ahir
que no pot donar permís als
ajuntaments deTorà i Biosca
perquè aquests consultin els
seus veïns sobre el canvi
d’adscripció comarcal de la
Segarra al Solsonès, ja que es
tracta d’una qüestió que“no-
més necessita de l’aprovació
del ple”. En aquest sentit,Go-
vernació va indicar que, si bé
la consulta refrendària que
pretenien celebrar les dos lo-
calitats va ser denegada per
l’Estat, sí que poden celebrar
un procés participatiu com el
que es va dur a terme a tot
Catalunya el 9 de novembre.

El departament va voler
sortir així al pas d’unes decla-
racions de l’alcalde de Bios-
ca, Corneli Caubet, en les
quals deia necessitar un per-
mís del Govern per celebrar
la consulta. Caubet, per la se-
ua part, va descartar el pro-
cés participatiu, i va dir que
busca alternatives de consul-
ta.
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Torrefarrera entrega 
17 subvencions del pla     
per crear ocupació
En total s’han destinat 20.400 euros
Torrefarrera
REDACCIÓ
L’Ajuntament de Torrefarrera va 
entregar el passat dijous les 17 
subvencions de la segona convo-
catòria del Programa Treball és 
Benestar del 2014 al Cei Torre-
farrera. L’alcalde de la localitat, 
Jordi Latorre, acompanyat del 
regidor de Promoció Econòmica, 
Enric  Casanovas, van ser els en-
carregats d’entregar les ajudes de 
1.200 euros cadascuna a les per-
sones que s’han constituït com 
a autònoms al municipi al llarg 
del darrer any, amb un cost total 
de 20.400 euros.Latorre va voler 
destacar que “des de l’equip de 
Govern tenim la determinació de 
fer tot el que puguem per fomen-
tar l’ocupació al municipi i, per 
això, enguany hem augmentat la 
quantia de les diferents modali-

tats de subvencions del Progra-
ma Treball és Benestar, a més de 
la nova línia Torrefarrera Emprèn, 
amb 35.000 euros per ajudar a 
noves iniciatives al Parc Empre-

sarial o activitats comercials i de 
serveis al nucli urbà”. L’Ajunta-
ment ha decidit augmentar les 
subvencions per aquest 2015 del 
Pla Treball.

Els alumnes del tercer curs de 
primària de l’escola Mestre Ig-
nasi Peraire van visitar ahir 
l’Ajuntament de Mollerussa, 
on van ser rebuts per l’alcalde 
Marc Solsona i la regidora d’En-
senyament, Rosalia Carnicé. La 

visita s’emmarca dins de les ac-
tivitats curriculars dels alumnes 
que estant treballant a l’escola 
el municipi i el funcionament 
del seu ajuntament. En aquest 
sentit, els nois i noies van poder 
conèixer com es realitza un ple.

Els alumnes de les quatre esco-
les bressol de Mollerussa van 
celebrar ahir la festa del Carna-
val de la mà dels alumnes del se-
gon curs de Tècnic en Educació 
Infantil de l’Institut Mollerussa 

els quals han muntant un circ 
amb diferents espectacles al 
Pavelló Poliesportiu Municipal. 
L’objectiu és poder fer pràcti-
ques a través de l’organització 
de diferents activitats.

Alumnes de l’Ignasi Peraire, 
a l’Ajuntament de Mollerussa

Organitzen un circ per 
Carnaval a Mollerussa

FOTO: Aj. Mollerussa / Els estudiants, amb l’alcalde

FOTO: Aj. Mollerussa / La iniciativa és d’alumnes de l’Institut

FOTO: Aj. Torrefarrera / L’acte va tenir lloc al CEI Torrefarrera el dijous

L’Ajuntament de Tàrrega ha ex-
propiat una petita finca de 15 
metres quadrats situada a la 
confluència dels carrers Cape-
llans i Sant Joan, al nucli antic 
de la localitat, per integrar-la al 
sistema viari de la zona tal i com 
fixa el Pla d’Ordenació Urbanís-
tica.

Tàrrega signa 
l’expropiació 
d’una finca    
de 15 metres

FOTO: Aj. Tàrrega/ Petita finca que ha estat expropiada




