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maría molina
❘ torrefarrera ❘ El ple de l’ajunta-
ment de Torrefarrera va apro-
var divendres la reversió de-
finitiva de la gestió directa de 
l’aigua al consistori després de 
17 anys en mans de l’empresa 
Cassa. L’esmentada reversió es 
farà efectiva l’1 de gener del 
2017 i durant el mes vinent es 
retornarà tota mena de mate-
rial, els instruments per fer les 
lectures de comptadors i el llis-
tat de clients a l’ajuntament, se-
gons va explicar l’alcalde, Jordi 
Latorre. A més, el consistori 
contractarà personal especia-
litzat perquè es faci càrrec de 
l’esmentat servei. D’aquesta 
forma, Torrefarrera s’afegeix 
a Puigverd d’Agramunt, Al-
fés, Vilagrassa i Bellpuig en 
l’aposta per remunicipalitzar 
l’aigua de boca (alguns encara 
ho debaten). 

L’ajuntament ja va prendre la 
decisió d’assumir aquesta pres-
tació a finals del 2015. Fa més 
de dos anys va decidir gestio-
nar a través d’una firma exter-
na la xarxa de sanejament i de 
proveïment de forma conjunta. 
Tanmateix, els problemes entre 
les dos empreses que pugna-
ven per aquest servei, Aqualia i 
Cassa (amb recursos successius 
contra l’elecció d’una o l’altra), 
van fer que el Tribunal Català 
de Contractes exclogués les dos 
del concurs i el deixés desert, 
la qual cosa va permetre que 

el consistori intervingués en 
l’assumpte al considerar que 
era un servei d’interès públic. 
En l’actualitat, el litigi espera la 
resolució del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.

Mentrestant, l’ajuntament 
de Torrefarrera ja s’ha fet càr-
rec de la xarxa de sanejament 
per a la seua remodelació atès 

el problema urgent que supo-
sen les canonades de la zona 
baixa de la població que no 
absorbeixen les aigües fecals 
i de pluja quan hi ha precipi-
tacions d’importància, la qual 
cosa provoca inundacions en 
soterranis, garatges i vials pú-
blics que afecten un centenar 
d’habitatges. 

Per aquesta raó, l’ajunta-
ment adjudicarà demà dime-
cres el primer dels dipòsits de 
retenció d’aigües pluvials que 
s’ubicarà a l’estació de bom-
batge del carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer, per al qual es pre-
veu una inversió que ronda el 
mig milió d’euros.

Sanejament
Dimecres s’adjudicarà  
el primer dels dipòsits  
de regulació per  
evitar inundacions

Torrefarrera reprèn la gestió 
de l’aigua, privatitzada el 1999
El consistori es farà càrrec del proveïment l’1 de gener del 2017 || 
Després de diversos litigis amb les firmes que optaven a fer-ho

municipis serveis

l’ajuntament de torrefarrera gestionarà el servei d’aigua.

segre

redacció
❘ LLeiDa ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) ha adjudicat 
treballs per prop de mig milió 
d’euros per millorar la segu-
retat en els passos a nivell de 
la línia del tren de la Pobla. Es 
tracta d’una actuació per do-
tar-la d’un sistema de frenada 
automàtica, que detecta el pas 
dels trens i els atura si s’apro-
ximen a una intersecció on la 
barrera que impedeix el pas 
per la carretera no ha baixat. 
Així ho van explicar fonts de 
FGC i del departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Una sola oferta en el concurs
El concurs per adjudicar 

aquests treballs, convocat el 
mes d’octubre passat, es va sal-
dar amb una única oferta, que 
es va adjudicar el contracte de 
FGC la setmana passada. L’em-

presa Electrosistemas Bach SA 
instal·larà aquests sistemes de 
frenada per 490.176 euros. El 
termini per fer-ho és de sis me-
sos. Bona part de les línies de 

tren convencional incorporen 
aquest tipus de dispositius per 
millorar la seguretat en els pas-
sos a nivell. Fins ara, la línia del 
tren de la Pobla no els tenia.

Mig milió per millorar els passos 
a nivell del tren de la Pobla

mobilitat ferrocarril

el tren de la Pobla a lleida.

LLeonarD DeLshams

❘ rosseLLó ❘ L’ajuntament de 
Rosselló adjudicarà demà 
dimecres el projecte per re-
parar l’església de Sant Pere 
després de l’enfonsament 
del campanar el mes de ge-
ner passat. El consistori va 
convocar un concurs d’idees 
i la Generalitat, la Diputa-
ció, el consistori i el bisbat de 
Lleida, van convidar estudis 
d’arquitectura i una empresa 
constructora a presentar les 
seues propostes. El consistori 
preveu poder iniciar les obres 
a començaments del 2017 i 
reparar la coberta i l’interior. 
El pressupost previst per a les 
obres és de 117.109 euros i en 
una primera fase només es 
dotaria d’un sostre per po-
der reobrir-la i no inclouria la 
reconstrucció del campanar 
caigut, cosa que quedarà per 
a una segona etapa ara per 
ara sense data. 

Nou projectes
El cost per reconstruir el 

campanar en el futur s’es-
tima en uns 280.000 euros 
més. En total, nou projectes 
han participat en el concurs 
d’idees que han presentat les 
seues propostes sota un pseu-
dònim i s’han hagut d’ajustar 
al pressupost.

La rehabilitació de l’esglé-
sia de Rosselló s’emmarca 
en un acord entre el bisbat, 
l’ajuntament, la Diputació i 
la Generalitat en virtut del 

qual el consistori assumeix 
els costos del concurs per de-
cidir sobre els projectes; el  
bisbat demanarà subvencions 
per valor de 100.000 euros 
al departament de Cultura, 
en el marc de la línia per a 
immobles de valor cultural. 
La Generalitat i la Diputació 
hauran de sufragar conjun-
tament la resta del cost de 
l’obra, que es durà a terme 
en diverses etapes.

rosselló adjudica 
demà el projecte per 
reparar l’església

patrimoni rehabilitació

■ El bisbat de Lleida va 
corroborar ahir que comp-
ta amb ajuts de la Genera-
litat per a la reconstrucció 
de l’església, en el marc 
d’una línia de subvencions 
per a la conservació del 
patrimoni històric. Tan-
mateix, el finançament de 
les obres a partir del pro-
per mes de gener s’haurà 
d’establir en un conveni 
entre la diòcesi, l’ajunta-
ment, la Generalitat i la 
Diputació en el qual s’hau-
rà de concretar quina serà 
l’aportació de cada un. Es-
tà previst que la redacció 
d’aquest document s’iniciï 
després d’adjudicar el con-
curs d’idees.

Conveni per 
establir com  
es paga l’obra

Senyals d’interès turístic d’Almacelles a l’A-22
❘ aLmaceLLes ❘ El ministeri d’Energia i Turisme ha reconegut el 
patrimoni arquitectònic i urbanístic del segle XVIII d’Alma-
celles i l’ha inclòs dins del catàleg de llocs d’interès turístic 
que s’anuncien amb pictogrames homologats al llarg de 
l’autovia A-22, al seu pas per la població.

El PDECat avala el pressupost d’ERC a Solsona
❘ soLsona ❘ Solsona ha donat llum verda al pressupost del 
2017, que ascendeix a 8,7 milions, amb el suport dels grups 
del govern (ERC i PSC) i el PDECat i vots contraris d’ApS-
CUP. El regidor d’Hisenda, Ramón Xandri, va anunciar que 
s’incorporava una partida de 10.000 euros d’incentius per 
a autònoms, després de negociar-ho amb els convergents.

Cursos de formació per a la reinserció laboral
❘ baLaguer ❘ Els serveis socials del consell de la Noguera han 
organitzat un curs, inclòs dins del Pla d’Inclusió Social, per 
a persones que han sol·licitat la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) per facilitar la inserció laboral d’aquestes persones 
a través d’internet i elaboraran currículums o una carta de 
presentació i una entrevista de feina.

Les adjudica les obres de millora a carrers del centre
❘ Les ❘ Les ha adjudicat a la firma Obres i Serveis Jordi Martí 
SL les obres de reparació als carrers del nucli urbà i la re-
construcció de les voreres dels carrers Sant Jaume, Aran i 
l’accés a la plaça Constitució per 40.000 euros.


