comarques

dimecres 17 d’octubre de 2012
rosselló. L’Ajuntament ha demanat una revisió
dels valors cadastrals per adaptar-los a l’actual situació ja que “en els últims 5 anys s’ha incrementat
considerablement el valor de les finques”.

urgell. El Consell Comarcal presenta la 9a edició
del cicle de conferències ‘Dona Informa’t’, que enguany arrenca el 6 de novembre a Tàrrega i preveu
fins a 7 xerrades.

se solidaritza amb els treballadors

El ple de la capital de la Segarra acorda suprimir la paga extra
i destinar-ne l’import corresponent a ajudes d’emergència
El Ple de la Paeria de Cervera
va aprovar una modificació de
crèdit segons la qual l’import
corresponent a la supressió de
la paga extra de Nadal del paer
en cap, Ramon Royes, es destinarà a la partida municipal
d’ajuts socials d’emergència.

El Decret Llei 20/2012 del
Govern de l’Estat estableix la
reducció de les retribucions
anuals del personal al servei
del sector públic en l’import
corresponent a la paga extra
del mes de desembre. La voluntat de la Paeria ha estat
d’aplicar també la mesura als
càrrecs electes amb dedicació

almacelles. S’han reprès les excavacions arqueològiques al jaciment del Vilot, que s’allargaran fins
al proper mes de març i pretenen netejar, consolidar i restaurar totes les restes del jaciment.

sobre la construcció del canal

L’alcalde de Cervera es
treu la paga de Nadal
redacció
cervera
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exclusiva a l’Ajuntament, com
és el cas del paer en cap.
L’import corresponent a
aquesta mesura es transferirà a la partida d’ajuts socials
d’emergència. En el pressupost
municipal per al 2012 aquesta
partida ja havia experimentat
un increment del 50% en relació amb l’any 2011.

Acudam cedeix 1.500
documents de l’Urgell
redacció
mollerussa

L’Ajuntament de Mollerussa
es convertirà a partir d’aquest
divendres, 19 d’octubre, en
dipositari de part del fons documental sobre la construcció
i gestió dels Canals d’Urgell
després de la cessió que li
farà Acudam (Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Mi-

nusvàlid). L’acte en el qual
es formalitzarà la cessió serà
presidit per la vicepresidenta
del Govern de Catalunya, Joana Ortega, i tindrà lloc a les 12
del migdia a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.
En concret, Acudam cedeix
al consistori 1.500 unitats documentals datades entre 1862
i 1968.

interceptats en un control a la n-230
policia nacional

va desaparèixer diumenge a os de civís

Troben mort un boletaire andorrà
redacció
os de civís

Un boletaire desaparegut des
de diumenge a pels voltants
d’Os de Civís, a les Valls de

Valira, va ser trobat mort ahir a
a la tarda ja en territori andorrà.
L’home, també de nacionalitat
andorrana, no va tornar a casa
després que diumenge sortís a

elabora una nova ordenança

Mollerussa consulta sobre
tenir animals domèstics
redacció
mollerussa

L’Ajuntament de Mollerussa té
previst obrir en breu un procés
perquè la ciutadania participi
a través del web municipal en
l’elaboració de la nova ordenança sobre tinença de gossos
i altres animals domèstics. Així
ho va explicar ahir l’alcalde,
Marc Solsona, que va dir que
el consistori treballa des de fa

un temps, conjuntament amb
el Consell Social Municipal, en
l’elaboració d’aquesta ordenança específica per tractar aquesta matèria que fins ara s’incloïa
en una ordenança superior sobre Policia i Bon Govern que
regula diferents aspectes sobre
convivència i civisme. Solsona
va explicar que el consistori
penjarà al web municipal l’esborrany de l’ordenança.

buscar bolets. L’avís de la desaparició el va donar dilluns a la
nit la germana de l’home i ahir
a les deu del matí es va activar
la recerca.

sant llorenç

El Solsonès
‘salva’ la feina
d’una infermera
redacció
solsona

El Consell Comarcal del
Solsonès va explicar als
veïns de Sant Llorenç de
Morunys la situació laboral de la infermera del poble. Aquesta, professional
de l’ICS, havia de perdre la
feina per les retallades, però
el Consell n’ha conservat el
lloc de treball.

El vehicle robat amb què viatjaven els joves

Cacen a l’Aran 2 lladres
que actuaven a França
redacció
bossòst

Agents del Cos Nacional de
Policia destinats en la Unitat
d’Estrangeria i Documentació de Les, realitzant controls
mòbils a la N-230 que uneix
Espanya amb França, van
procedir a interceptar el dia
10 un vehicle d’alta gamma
que transitava amb placa de
matrícula francesa i on viat-

javen dues persones, indocumentades i procedents de
França, que en adonar-se de
la presència del control policial van aparcar bruscament
el vehicle a Bossòst.
Va resultar que eren dos
lladres que actuaven al nord
de França, un dels quals era
menor d’edat i s’havia escapat
d’un centre de menors, i que
el cotxe era robat.

