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Alcarràs ja ha començat a
gestionar de forma directa
el servei de neteja viària
FOTO: Aj. Rosselló/ El pessebre que s’ha col·locat a la Casa de la Vila

Rosselló instal·la el pessebre
al vestíbul de l’ajuntament
L’Ajuntament de Rosselló ha tornat a posar enguany el tradicional pessebre perquè tots els
veïns i veïnes que s’apropin a la
institució en puguin gaudir. S’ha
col·locat al vestíbul de la Casa de

la Vila. En aquest cas, un veí del
poble ha cedit unes 120 figures
de les tradicionals personificacions de la imatge nadalenca.
Aquestes peces úniques són fetes a mà.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A LA POBLA per

segon any consecutiu destinats a joves de 12 a 29 anys empadronats al municipi o que hi tinguin vincle. Les propostes podran
costar, com a màxim, 1.500 euros i cal tenir en compte que el
pressupost es dividirà en dues parts, 3.5000 euros es destinen a
activitats per a joves de 12 a 17 anys i 1.500 per als de 18 anys.

Alcarràs
REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Alcarràs va començar ahir a gestionar directament el servei de neteja viària,
una vegada vençut el contracte
amb l’empresa adjudicatària. La
remunicipalització va ser aprovada per unanimitat en el ple extraordinari celebrat dijous 24 d’octubre. En aquest sentit, el consistori
va informar ahir que les quatre
persones que estaven destinades
al servei de neteja i que fins ara
depenien de l’empresa adjudicatària, s’han subrogat i integrat a
la brigada de serveis comunitaris, amb el que s’aconseguirà una
major coordinació dels serveis.
Per tant, quan sigui necessari, el
servei de neteja es podrà complementar amb personal de la
brigada per a regar els carrers i viceversa quan sigui necessari per
a la brigada en serveis concrets.
Pel que fa a l’equip, s’ha augmentat el seu horari laboral fins

FOTO: Aj. Alcarràs / Els treballadors del servei de neteja viària del poble

a les 40 hores setmanals i s’ha incorporat un conductor, tres dies a
la setmana, per a portar la nova
màquina d’aspiració que s’ha llogat inicialment durant tres mesos
per a millorar la neteja. La decisió, segons l’alcalde, va venir motivada perquè “la neteja viària es

considerava totalment insuficient
i ocasionava perjudicis als veïns,
alhora que la contractista manifestava que el servei estava infravalorat, que no és rendible i no
assoleix les previsions de benefici
industrial que pretenien, a causa
de l’increment de població”.

La felicitat es troba en

Donar
FOTO: Ferrocarrils / Imatge d’arxiu del tren de la línia Lleida-la Pobla

El 3 de desembre fes créixer la solidaritat

Col·labora amb una ONG, fes-te voluntari, dona aliments,
roba, joguines, sang, difon una causa...

www.givingtuesday.cat
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Bus susbstitutiu a la línia de
Lleida-la Pobla per tasques
de manteniment de FGC
El Servei de Ferrocarrils de la
Generalitat a la línia de Lleida-la
Pobla en el tram comprès entre
les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es realitzarà amb
autobús entre els dies 3 i 5 de
desembre. Aquesta interrupció
del serveis és com a conseqüència dels treballs de manteniment
en una de les unitats de tren
que ofereixen servei en aques-

ta línia. Entre les estacions de
Lleida-Pirineus i Balaguer el servei de trens serà l’habitual, amb
l’excepció de les següents circulacions, que també es veuran
substituïdes íntegrament per un
servei d’autobús. L’horari de sortida del bus serà l’habitual dels
trens i s’aturarà a totes les estacions del recorregut a la parada
de bus més propera.

