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comarques

Més de 1.200 famílies s’acullen al
cànon social de l’aigua, un 100% més.

www.segre.com/comarques
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Mollerussa inicia la recollida de restes
de poda i de jardí.
p.
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medi ambient residus

Inicien l’ampliació de l’abocador del Segrià,
el concurs més car per gestionar residus

Quaranta milions entre les obres i la gestió dels rebutjos durant almenys una dècada || Treballs després
de 12 anys d’espera per posar en marxa un ambiciós projecte per augmentar el reciclatge
itmar fabregat

x. rodríguez / r. ramírez

❘ lleida ❘ Les obres per ampliar
l’abocador comarcal del Segrià
van començar ahir a Montoliu
de Lleida amb els primers moviments de terra. Es tracta de
l’obra més cara que s’ha dut a
terme a les comarques lleidatanes en matèria de gestió de
residus i respon a un ambiciós
projecte per augmentar el reciclatge, mitjançant una nova
planta per seleccionar, separar
i recuperar rebutjos. Es va adjudicar el 2017 per prop de 40
milions d’euros, dels quals 14
milions corresponen a l’obra
civil i 25,6 més per a la gestió
de les escombraries durant deu
anys (prorrogables a deu més)
per part de la concessionària,
l’UTE formada per Valoriza i
Romero Polo. L’inici dels treballs posa fi a més de 12 anys
d’espera des que l’ampliació i la
planta de selecció es va anunciar per primera vegada el 2006.
La crisi econòmica va portar la
Generalitat a elaborar un nou
projecte, menys costós que l’original i que va sortir a concurs
el 2015. Dos anys després, l’adjudicació va ser objecte de tres
recursos d’empreses licitadores
davant del Tribunal de Contractes del Sector Públic (que van
ser desestimats), la qual cosa
va ajornar la formalització del
contracte fins a l’any passat.
Per la seua part, l’UTE de FCC
i Arnó va presentar el 2018 un
recurs contenciós administratiu
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara
no s’ha resolt.

Una màquina treballava ahir al recinte de l’abocador de Montoliu.

dos anys de termini

La concessionària de
l’abocador té un termini
de dos anys per completar
les obres d’ampliació
Els treballs es limiten per ara
a ampliar el vas que rep les escombraries i la construcció d’un
nou mur. Així ho van indicar
fonts municipals de Montoliu,

que van apuntar que són les
úniques que tenen concedida
la llicència d’obres. La resta del
projecte, que inclou la planta
de selecció de residus, està en
procés d’elaboració abans de sol·
licitar nous permisos al consistori. L’alcalde, Daniel Farré, va
explicar que ajuntament i empresa han iniciat contactes per
tramitar les últimes llicències
d’aquestes obres, adjudicades
pel Consorci de Residus, que engloba la Generalitat, el consell

del Segrià i la Paeria de Lleida.
Les obres de l’abocador coincideixen amb el desplegament de
la nova recollida d’escombraries
a la comarca, a través d’illes de
contenidors o bé porta a porta (vegeu el desglossament).
Aquest últim sistema va començar a funcionar també ahir a la
nit a Sanaüja, a la Segarra. D’altra banda, a Aran, el Conselh
va invertir 472.000 euros l’any
passat en noves instal·lacions i
maquinària.

Lleida demana a
Alcarràs mesures
per no saturar
els contenidors
n El regidor de Sostenibilitat i l’Horta de la Paeria
de Lleida, Joan Queralt,
ha demanat a l’ajuntament d’Alcarràs que adopti mesures per evitar que
els veïns d’aquest municipi utilitzin els contenidors de Lleida, limítrofs
amb Alcarràs, per llançar-hi les escombraries
després de la posada en
marxa del porta a porta implantat al Segrià.
Queralt va apuntar que
els veïns de la zona nord
de l’Horta i de la carretera
N-II s’han queixat de la
saturació de contenidors,
“una situació que es produeix des de l’entrada en
funcionament del porta
a porta a Alcarràs”, per
això, “exigim que l’ajuntament prengui mesures
i faci complir la normativa”. Queralt va apuntar
que també la firma que du
a terme la recollida d’escombraries ha denunciat
l’acumulació d’escombraries en aquestes dos zones
de Lleida. “Entenem que
costa adaptar-se als canvis però això no és adaptació, és incivisme”, va dir
Queralt.

turisme projectes

medi ambient ajuts

Aplicació per conèixer
ocupacions en hostaleria

Investiguen subvencions d’Agricultura
per tractar els purins a les Garrigues

❘ Lleida ❘ El Patronat de Turisme de la Diputació impulsa
un projecte de recollida de dades d’ocupació i de preus dels
establiments turístics amb la
plataforma Tourism Data System (TDS), que permetrà que
els allotjaments puguin fer un
seguiment de les seues dades
d’ocupacions i comparar-se amb
altres de la seua zona o d’altres
destinacions catalanes. Les federacions d’hostaleria, càmpings i turisme rural donen su-

❘ lleida ❘ L’associació ecologista
Ipcena va anunciar ahir que
l’Oficina Antifrau de Catalunya investiga ajuts per valor
d’1,4 milions que la conselleria
d’Agricultura va atorgar a tres
entitats de les Garrigues per a
la gestió de purins l’any 2015,
quan aquest departament estava sota el comandament del
conseller Josep Maria Pelegrí.
Es tracta de fons que l’Estat va
posar en mans dels governs autonòmics per pal·liar danys am-

port a aquesta iniciativa i col·
laboren en el desenvolupament
del projecte. El director del patronat, Juli Alegre, confia que
d’aquí a un any la plataforma
ja “podria estar en marxa en
gran part dels establiments de la
demarcació”. Alegre va apuntar
que “es podrien tenir dades cada 15 dies” a través dels informes periòdics. “Aquest sistema
ja s’aplica a Tarragona i hi haurà
mecanismes que garanteixin la
privacitat de les dades”.

bientals després de la tisorada
a les renovables que va tancar
el 2014 les plantes d’assecatge
de dejeccions.
Ipcena va insistir en una
denúncia que ja va formular
el 2017: va assenyalar que els
beneficiaris d’aquests ajuts a
les Garrigues són l’associació
de ramaders GAP i dos firmes
que tenen els mateixos responsables i domicili fiscal que
l’entitat. Tot això, van afirmar
els ecologistes, per captar ajuts

per sobre del límit de mig milió
que va fixar la convocatòria,
una cosa que valoren com a
fraudulenta.
Responsabes de GAP van
negar irregularitats i van dir
que les peticions d’ajuts no van
esgotar els fons, per la qual cosa els diners es van redistribuir
entre els sol·licitants. Per la seua part, la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, va dir que
donaran “totes les facilitats”
per a la investigació.

