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Vista per a sentència
la polèmica pel so de
les campanes

El nou Mercat Central obre
amb un bany de masses

GIRONA
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El cas del so nocturn de les
campanes de la catedral
de Girona es redueix a una
col·lisió entre uns arguments objectius –els decibels que el demandant,
l’hotel Històric, assegura
que no deixen dormir els
clients– i uns emotius –el
bé patrimonial, cultural i
històric que té el so, segons l’Ajuntament, l’associació de veïns del Barri
Vell i el capítol de la catedral–. Tan potents sem-

blen uns com altres, si ens
atenem a les deu intervencions que hi va haver durant la vista sobre el cas,
celebrada ahir al jutjat
contenciós administratiu
número u. La controvèrsia
té l’origen al final del mandat de Puigdemont. L’hotel va queixar-se que les
campanes el perjudicaven
i l’alcalde les va fer emmudir. Hi va haver queixes en
el sentit contrari i l’aleshores alcalde, Albert Ballesta, va fer marxa enrere.
Llavors, l’hotel va presentar la demanda. ■

EDICTE
De conformitat amb allò que preveu l’ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i
eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, publicada inicialment al BOPL núm. 137 de
14 de novembre de 1989, i modificada posteriorment, i la resta de legislació aplicable, es fa públic que per Decret del President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, del dia 14 de març de
2017, es va aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa esmentada, de cobrament periòdic, corresponent a l’exercici de 2017, que romandrà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Consell
durant el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la data de publicació d’aquest edicte
al BOPL, als efectes de consulta i reclamacions, de conformitat amb l’article 14 .2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
El termini d’ingrés serà el comprès entre els dies 1 de juny de 2017 i 31 d’agost de 2017, ambdós
inclosos.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i l’article 14 .2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
RDL 2/2004, de 5 de març, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Els deutes tributaris es podran ingressar durant el termini indicat a qualsevol oficina de l’entitat
bancària col·laboradora, o bé domiciliar el seu pagament a qualsevol establiment bancari, durant
l’horari d’atenció al públic d’aquestes entitats.
Transcorregut el termini d’ingrés voluntari s’aplicarà un recàrrec del 10% als rebuts no satisfets i
es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment, incorporant-hi els interessos de demora i les costes que, si s’escau, es puguin produir.
Transcorregut el termini d’informació pública l’expedient s’entendrà aprovat definitivament en el
cas que no s’hagin presentat reclamacions, sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
Contra l’aprovació definitiva del padró esmentat, les persones legitimades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el President del Consell en termini d’un mes des de l’aprovació definitiva, sense perjudici que en qualsevol moment puguin rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat passat un mes des de la seva presentació, si no es
resol abans, a partir d’aquell moment es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida en el termini de 6 mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs de reposició, el termini serà de dos mesos. Això no
obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Tremp, Pallars Jussà, 15 de març de 2017
Constantí Aranda Farrero
President

a La que ha estat la inversió més gran feta per l’Ajuntament, amb 47 milions,

està cridada a ser el nou “motor” de la ciutat, segons l’alcalde del municipi
Azahara Palomares
TARRAGONA

El Mercat Central de Tarragona per fi torna a estar
obert al públic. Deu anys
després que els paradistes
fossin traslladats a una
carpa provisional, venedors i clients van tornar a
ocupar l’edifici ja reformat, una obra que ha suposat una inversió de 47
milions a càrrec de l’Ajuntament, la més gran feta
per la institució. “Hem
passat un autèntic viacrucis, però ja hem arribat”,
va destacar l’alcalde tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros.
Centenars de persones
van omplir l’equipament
en una jornada que es va
acompanyar d’actes teatrals –en què es recreava
la inauguració del 1915–,
música i tallers gastronòmics. Aquests actes
s’allargaran fins dissabte a
la tarda, i s’espera que hi
passin entre 15.000 i
20.000 persones.
Modernització
La reobertura del mercat,
amb la qual per una banda
s’ha intentat recuperar la
fesomia modernista de
l’edifici, s’ha plantejat
també com una modernització de l’activitat comercial, amb horari ininterromput de matí i tarda,
convivència amb un supermercat i altres locals
comercials –la majoria

El mercat va obrir amb 40 parades en marxa. Queden pendents d’ocupar set parades i sis
locals comercials. Dos locals encara no han obert ■ JUDIT FERNÀNDEZ

pendents de tenir ocupant– i un replantejament
d’algunes parades, que
han apostat per una estètica i oferta noves. “Ha de
ser el motor i la locomotora del comerç de tot el centre urbà”, va subratllar en
aquest sentit Ballesteros.
La remodelació també
ha inclòs l’aparcament
subterrani (amb 330 places), i ara continuarà amb
la urbanització de la plaça
Corsini. “Tot l’entorn
s’haurà de repensar perquè funcioni tan bé com es
pugui”, va avançar l’alcalde.
La carpa provisional començarà a desmuntar-se
d’aquí a dues setmanes i,
tot i que no es reutilitzarà,
alguns dels panells dibui-

xats es guardaran. El
govern municipal espera
que tot estigui enllestit a
finals d’any per celebrar
Cap d’Any a la plaça remodelada.
Un procés complicat
L’alegria no va fer oblidar,
però, els múltiples entrebancs del projecte. L’Ajuntament continua esperant
7 dels 8 milions compromesos per l’Estat. “Els seguirem reclamant per totes les vies i han d’arribar,
ens és igual si d’aquí a un
any o deu”, va afirmar l’alcalde. Tot i aquest deute,
el subdelegat del govern a
Tarragona, Jordi Sierra,
hi va ser present per ajudar a tallar la cinta inaugural.

Tant l’alcalde com la
presidenta actual d’Espimsa –gestora dels mercats a Tarragona– van recordar també la gestió de
la resta de presidents de
l’empresa municipal durant el projecte: Raül
Font, Sergi de los Ríos i
Patrícia Antón. “És molt
emocionant veure’l obert,
vam patir moltíssim”, va
recordar De los Ríos, que
va viure el trasllat dels paradistes i va haver de rebaixar el preu excessiu del
primer projecte. La seva
successora, Patrícia Antón, va haver de conviure
amb els efectes de les
obres i, fins i tot, la seva
aturada, tant per motius
econòmics com per esquerdes als edificis. ■
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La cambra vol potenciar
negocis transfronterers al
sector de l’alimentació
aPresenta una jornada adreçada a empreses de la indústria agroalimentària

per dinamitzar les relacions comercials entre Lleida, Girona, Andorra i França
La reunió del consell general del Consorci del Turó de la Seu
Vella, ahir al matí ■ HERMÍNIA SIRVENT / PAERIA

Redacció
LLEIDA

Una iniciativa de la Cambra de Comerç de Lleida,
en col·laboració amb les
cambres de comerç de Girona, Andorra i dels Pirineus Orientals, pretén impulsar els acords comercials entre les empreses
del sector de l’alimentació
de l’àmbit transfronterer.
La proposta cristal·litza en
una jornada, el proper dia
22 de març a Lleida, a la
qual ja han confirmat la seva assistència més de mig
centenar d’empreses i que
tindrà com a convidat estrella el cuiner Joan Roca.
El xef del reputat restaurant El Celler de Can Roca
de Girona oferirà una conferència sobre cuina i territori, a la qual s’han inscrit 345 persones.
La iniciativa s’ha batejat com a CCI Pirineus Med
i va ser presentada ahir
per la cambra lleidatana.
Busca potenciar la cooperació territorial, desenvolupar l’economia de la zona i fomentar la coneixença que la ciutadania té
d’aquests territoris transfronterers.
Entre els participants al
showroom professional hi
ha confirmades empreses
de productes bio, del sector carni, d’olis i vinagres,
de cafès, de caviar, de vi i
cerveses, de conserves, de

La Seu Vella
aprova un nou
pla estratègic
a Pretén incorporar noves tecnologies i

refer els treballs per aspirar a la Unesco
Redacció
LLEIDA

La presentació de la jornada, ahir, amb Joan Simó, president de la cambra ■ CAMBRA LLEIDA

La xifra

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1,2

345

fruits secs, de xocolates i
de sucs, entre d’altres. En
total 38 productors de
Lleida, 5 d’Andorra, 8 de
Perpinyà i 6 de Girona.
Es farà una taula rodona en la qual es presentaran diferents models d’èxit d’empreses del territori
transfronterer com Olica-

tessen de Lleida, Collverd
de Girona, Abies Lagrimus
de Perpinyà i Ramaders
d’Andorra.
CCI Pirineus Med té per
objectiu impulsar la cooperació econòmica i els
fluxos comercials entre
Catalunya, França i Andorra. ■

milions d’euros és el pressupost que té assignat el
projecte CCI Pirineus Med.
El 65% prové de fons Feder

persones s’han inscrit a la
conferència que oferirà el
cuiner gironí Joan Roca, un
dels millors xefs del món

El tren de la Pobla,
exemple de bona gestió
J. Ubach / Pallars Digital
LA POBLA DE SEGUR

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va posar la línia de
tren Lleida-la Pobla com a
exemple de bona gestió,
quan la Generalitat té totes les competències, durant el transcurs de la visita institucional que va fer

ahir a les comarques pallareses. Junqueras va assegurar que “afortunadament el país té capacitats
per afrontar les seves competències”, especialment
si “les responsabilitats estan a les mans del govern i
les eines, en mans de la
nova república”. El vicepresident va reconèixer
les dificultats de caràcter

infraestructural que té el
Pirineu i va dir que el govern hi continuarà treballant “mentre aquest país
no disposi de tots els recursos que genera”.
Durant la jornada, Junqueras va celebrar dues
trobades amb alcaldes i
empresaris de totes dues
comarques. A primera hora del matí va esmorzar a

CCI Pirineus
Med, una sessió
per aprendre
—————————————————————————————————

El programa previst per al
proper dia 22 s’encetarà amb
una sessió tècnica del director de la Comissió Europea a
Barcelona, Ferran Tarradellas,
sobre les denominacions europees. Tot seguit, des de la
Fundació Alícia, Toni Massanés, parlarà de Què volem
menjar i per què. El director
de l’empresa Kantar Worldpanel Espanya, Florencio
García, explicarà les noves
tendències en la distribució
de gran consum.

Baro amb els alcaldes del
Pallars Sobirà, i a la tarda
va celebrar un dinar amb
empresaris i alcaldes de
totes dues comarques.
L’objectiu de la visita ha
estat acostar el govern al
territori en un moment
“molt rellevant de la història del nostre país”, segons
Junqueras. Durant la seva
estada, el vicepresident es
va desplaçar fins a l’estació de tren de la Pobla de
Segur, on va pujar a un
dels nous combois de la línia per poder comprovar
in situ les millores que ha
aportat el nou servei entre
els veïns del Pallars. ■

El Consorci del Turó de la
Seu Vella de Lleida va
aprovar ahir un pressupost de 773.200 euros per
a aquest 2017, una xifra
que suposa un increment
d’un 5,35% respecte al de
l’exercici anterior.
Els principals eixos de
treball per a aquest any
són l’inici de la redacció
del pla estratègic del Turó
2030, que haurà de recollir els nous usos del conjunt i el pla museogràfic
amb l’ús de noves tecnologies, i la reescriptura de la
memòria de la candidatura del Turó de la Seu Vella
com a patrimoni mundial
per la Unesco.
També es duran a terme obres durant els dos
anys vinents, com per
exemple les restauracions

de la porta dels Apòstols,
de les cobertes del claustre
i del campanar, que disposen d’una inversió d’1,7
milions d’euros de la Generalitat, i de 400.000 euros del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Durant el 2016 van visitar el conjunt monumental del Turó de la Seu
Vella un total de 86.830
persones, un 3,95% més
que l’any anterior, segons ha informat el Consorci.
La Seu Vella aspira a
ser patrimoni de la humanitat de la Unesco. De
moment, la candidatura
es troba a Madrid, en espera que el Ministeri de
Cultura hi aposti. Davant l’abundància de catedrals europees ja declarades, la candidatura
lleidatana vol afegir nous
valors. ■
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