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Linyola explica  
el pressupost  
als veïns

municipis

x. farreny
❘ linyola ❘ Una trentena de ve·
ïns van assistir ahir a Linyola 
a una xarrada de l’alcalde de 
Linyola, Àlex Mases, sobre els 
pressupostos per a aquest any, 
que ascendeixen a 2,5 milions. 
Mases va destacar que una de 
les inversions “estrella” serà la 
instal·lació de gespa artificial al 
camp de futbol i va subratllar 
la necessitat d’afrontar en els 
propers anys la renovació del 
complex esportiu municipal. L’alcalde de Linyola, detallant el pressupost als seus conveïns.

x.f

Els alcaldes reclamen respecte 
entre caçadors i ciclistes
Acord per compartir l’ús dels comunals després de diverses 
polèmiques || Rosselló i Torrefarrera prioritzen la seguretat

medi ambient accés al medi natural

reunió d’entitats d’esportistes, caçadors i els alcaldes de Torrefarrera i rosselló.

itmar fabregat

e. farneLL
❘ torrefarrera ❘ Les societats de 
caça de Rosselló i Torrefarrera 
i les associacions de ciclistes de 
les dos poblacions van acordar 
ahir que durant la temporada 
de caça menor els aficionats a 
la bicicleta de muntanya (BTT) 
i corredors respectin els dies de 
vedat i la caça, de forma que 
van arribar a un consens per 
evitar coincidir i fer compatible 
les seues pràctiques esportives 
als boscos comunals. Un acord 
que també preveu augmentar 
els cartells informatius sobre 
els vedats que en aquest cas 
permet la caça els dijous, diu·
menges i festius. Així ho van 
explicar ahir durant una re·
unió entre representants dels 
caçadors, ciclistes i els alcaldes 
de Rosselló, Josep Abad, i el 
de Torrefarrera, Jordi Latorre, 

en què van apuntar que s’in·
crementaran els cartells i es 
donarà més informació “apel·
lant també al sentit comú” per 
poder compartir aquest espai. 
“Existeix un consens absolut, 
no volem tenir accidents ni la·
mentar danys.” 

“Els dies de vedat són per als 
caçadors durant la temporada 
i la resta de dies per als ciclis·
tes o corredors”, va comentar 
Josep Mena, president de l’en·
titat de caçadors Sant Pere de 
Rosselló. 

En aquesta mateixa línia es 
van manifestar els alcaldes, 
que van actuar com a media·
dors i que van apel·lar a “la 
seguretat” per damunt de tot.  
“Per això augmentarem el 
nombre de plafons informa·
tius i demanarem sentit comú.” 

Aquestes mesures s’aplica·
ran durant els dos propers me·
sos a l’espera que no es tornin 
a repetir conflictes com el que 
va aflorar a començaments de 
mes a Rosselló arran de l’apa·
rició al vedat del municipi de 
cables amb pues estesos en ca·
mins freqüentats per ciclistes. 
No obstant, els dos alcaldes no 
van descartar la creació d’or·
denances municipals o mesures 
legislatives per regular el pas 
de bicis mentre hi hagi caceres, 
com la que es porta a terme ara 
de conills.

vedaT de caça
Cartells perquè els 
esportistes respectin els 
dies de vedat per fer 
compatible els comunals

la Sindicatura critica 
dos adjudicacions  
de gisa a lleida

administració contractacions

r. ramírez
❘ lleiDa ❘ La Sindicatura de 
Comptes qüestiona el pro·
cediment que l’empresa pú·
blica de la Generalitat Gisa 
(ara Infraestructures.cat) va 
utilitzar el 2010 per a l’ad·
judicació de dos abundants 
contractes d’obres públiques 
a Lleida: la presó de Tàrrega, 
adjudicada per 139,9 milions 
i posteriorment ajornada sen·
se nova data; i la variant de la 
C·13 a Vilanova de la Barca, 
que es va adjudicar per 42,7 
milions. L’òrgan fiscalitzador 
assenyala que, en tots dos ca·
sos, els criteris objectius per 
valorar les ofertes (els que 
es quantifiquen mitjançant 
fórmules) van tenir “un pes 
igual o menor” que altres 
que es basaven en “judicis 
de valor”.

L’informe de la Sindicatu·
ra afegeix que en cap dels dos 
processos es va requerir acre·
ditar “mínims de solvència” 
i que, en el cas de la presó, 
els criteris de valoració de 
les ofertes “es van subdividir 
en d’altres” que no constaven 
a les clàusules del concurs. 

“Això pren rellevància quan 
criteris subjectius han estat 
decisius en l’adjudicació”, 
apunta. Així mateix, asse·
nyala que, en obres a la presó 
de Ponent, es va incomplir la 
norma que impedeix atorgar 
dos contractes menors a un 
mateix proveïdor en menys 
d’un mes.

Un altre informe insta el 
Govern a revisar tres con·
tractacions a Barcelona el 
2011 per indicis d’incompa·
tibilitat. Es van adjudicar a 
Auditorías e Ingenierías SA 
per 691.775 euros, quan en·
cara no hi havia constància al 
registre mercantil que Joan 
Lluís Quer, nomenat presi·
dent de Gisa aquell mateix 
any, hagués abandonat l’em·
presa adjudicatària.

incompaTibiLiTaT
Volen revisar contractes 
de gisa a barcelona per 
incompatibilitat de 
l’expresident Quer

imatge dels peixos confiscats pels agents rurals.

successos fauna

❘ arteSa De Segre ❘ Efectius del 
cos d’Agents Rurals de la Ge·
neralitat que portaven a ter·
me la vigilància preventiva 
del buidatge del Canal d’Ur·
gell van observar diumenge 
passat a Artesa de Segre una 
furgoneta sospitosa al costat 
del canal, en un moment en 
què aquest estava pràctica·
ment buit. 

Durant la inspecció del 
vehicle, els agents van loca·
litzar dos salabres i un total 
de 33 truites comunes i 15 
carpes, totes acabades de 

pescar, però ja mortes. Els 
agents rurals van obrir ac·
tes per infracció de la llei de 
Pesca Continental contra les 
dos persones que presumpta·
ment les havien pescat, una 
de les quals no disposava de 
llicència, i van decomissar 
tot el carregament.

Els fets denunciats estan 
tipificats com a infracció greu 
a la llei de Pesca Continen·
tal de Catalunya i se sancio·
nen amb una multa de 301 
a 3.000 euros, més el valor 
dels peixos.

Dos pescadors furtius 
descoberts a Artesa
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