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SEGRE 
Dimarts, 6 d'octubre del 2020 

Bellpuig planteja acollir un 
tanatori amb crematori 
Seria el segon de la província amb aquest servei després del de 
la capital 11 El consistori ho consultara als vei'ns aquest any 

REDACCIÓ 
1 BELLPUIG 1 L'ajuntament de Bell
puig fara una consulta entre 
els veins perque decideixin si 
vol en un nou tanatori amb sala 
ecumenica i forn crematori. Ai
xí ho va aprovar ahir el pie del 
consistori. L'alcalde, Jordi Esti
arte, va explicar que esta pre
vist que la consulta es dugui a 
terme un dissabte de novembre 
o desembre i hi podran partici
par els veins majors de 16 anys 
que demostrin cert arrelament, 
de manera que hauran d'estar 
empadronats des d'almenys el 
2016. Ara l'ajuntament treballa 

PAERIA DE BALAGUER 

per poder habilitar la votació 
telematica, que es completa
ra amb la presencial. L'alcalde 
de Bellpuig va destacar que es 
tracta d'un projecte presentat 
per !'empresa Gestió i Serveis 
Funeraris SL i que per poder 
dur-se a terme caldria modi
ficar el POUM perque la zona 
industrial pogués acollir aques
ta activitat. 

Estiarte va indicar que "es 
tracta d'un fet que no han de 
decidir els responsables d'un 
ajuntament, sinó que la ciu
tadania ha de poder donar l a 
seua opinió", motiu pel qual 

ANUNCI 

Expedient 32/2020.- Exposició pública i cobrament del padró fiscal de la 
Taxa per distribució d'aigua i canon d'aigua corresponent al 2n trimestre 
exercici 2020. 

El Paer de la Paeria de Balaguer, per resolució núm. 1088 de data 30 de 
setembre de 2020, ha aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució 
d'aigua i canon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2020. 

Aquests padrons romandran exposats al públic per un periode d'un mes, 
comptats a partir del día habil següent al de la publicació d'aquest edicte 
al Butlleti Oficial de la Provincia de Lleida. Aquesta exposició pública 
tindra, a partir del día següent al de l'acabament del termini, el caracter de 
notificació de les liquidacions a cadascun deis subjectes passius que 
figurín en aquest padró, de conformitat amb el que disposa l'article 102, 
apartat 3, de la Llei General Tributaria. 

Contra aquestes liquidacions, que no posen fi a la vía administrativa, es 
podra interposar recurs de reposició previst a l'article 14.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent al de finalització del periode d'exposició pública del 
padró. 

Període voluntari de pagament: Des del 3 d'octubre al3 de desembre de 
2020, d'acord amb el calendari de tributs municipals de l'exercici 2020, 
aprovat per I'Ajuntament en sessió plenaria, de 28 de novembre de 2019, 
i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia número 235, de data 5 de 
desembre de 2019. 

Lloc i horari de pagament: El pagament es podra efectuar mitjangant la 
presentació, en qualsevol entitat bancaria del document de cobrament 
que sera expedit per I'Ajuntament. El document de cobrament que sera 
tramés per corre u al domicili fiscal deis contribuents o podra ser recollit a 
!'oficina de recaptació de I'Ajuntament. La no recepció per correu del 
documento la seva recepció tora del periode en voluntaria no eximeix del 
pagament del rebut dins del periode fixat anteriorment. 

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentaria hagin sol-licitat 
la domiciliació bancaria deis seus rebuts rebran, de la corresponent 
entitat, amb carrec al seu compte, el justificant de pagament. 

Període execuliu de conslrenyiment: Transcorregut el periode de 
pagament en voluntaria, s'iniciara el període executiu, que determina la 
meritació del recarrec de constrenyiment i deis interessos de demora. 

En aquest sentit se satisfara el recarrec executiu que sera del 5 per 100 
fins que no hagi estat notificada la providencia de constrenyiment. 
Notificada aquesta, s'exigira el recarrec de constrenyiment red un que sera 
del1 O per 100 de l'import del deute no ingressat, sempre que el pagament 
es realitzi dins deis terminis establerts en la providencia de constrenyi
ment. 

Transcorregut els terminis de pagament abans indicats sera exigible el 
recarrec de constrenyiment ordinari, que sera del 20 per 100 de l'import 
del deute no ingressat més els interessos de demora. 

Balaguer, a la data de la signatura electrónica. 
El Paer en cap 

!'actual equip de govern de 
Bellpuig va considerar oportú 
convocar aquesta consulta no 
referendfuia respecte a la cons
trucció d'aquest equipament al 
municipi. 

El subdelegat a Lleida, José Crespí,n, va visitar els treballs. 

S'ha d'assenyalar que en el 
cas que els veins donin el vis
tiplau seria el segon municipi 
de la demarcació de Lleida a 
disposar d'un tanatori amb 
forn crematori després de 
Lleida ciutat. Quant a la sala 
ecumtmica, és una demanda 
creixent, ja que cada vegada 
hi ha més diversitat religiosa i 
de creences. 

Obres a quatre tú neis 
entre Vielha i Osea 

ANUNCI 

REDACCIÓ 
1 VIELHA 1 El ministeri de 
Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana ha iniciat 
els treballs d'adequació del 
túnel de Vielha, batejat com 

Expedient 1335/2020.- Exposició pública i cobrament del padró fiscal de 
la Taxa cementiri municipal corresponent al periode de 2020. 

El Paer de la Paeria de Balaguer, per resolució número 1092 de data 01 
d'octubre de 2020, ha aprovat el padró fiscal la taxa de conservació del 
cementiri municipal corresponent a l'any 2020. 

Aquest padrons romandran exposats al públic per un periode d'un mes, 
comptats a partir del dia habil següent al de la publicació d'aquest edicte 
al Butlleti Oficial de la Provincia de Lleida. 

Aquesta exposició pública tindra, a partir del día següent al de l'acaba
ment del termini, el caracter de notificació de les liquidacions a cadascun 
deis subjectes passius que figurín en aquest padró, de conform itat amb el 
que disposa l'article 1 02, apartat 3, de la Llei General Tributaria. 

Contra aquestes liquidacions, que no posen fi a la vía administrativa, es 
pod ra interposar recu rs de reposició previst a l'article 14.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el termini d'un mes a comptar 
des del día següent al de la finalització del període d'exposició pública del 
padró. 

Període volunlari de pagament: Des del 10 d'octubre de 2020 al10 de 
desembre de 2020, d'acord amb el calendari de tributs municipals de 
l'exercici 2020, aprovat per I'Ajuntament en sessió plenaria de 28 de 
novembre de 2020, i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia número 235 
de data 5 de desembre de 2019. 

lloc i horari de pagament: El pagament es podra efectuar mitjangant la 
presentació, en qualsevol entitat bancaria del document de cobrament 
que sera expedit per I'Ajuntament. El document cobrament que sera 
tramés per corre u al domicili fiscal deis contribuents o podra ser recollit a 
!'oficina de recaptació de I'Ajuntament. 
La no recepció per correu del document o la seva recepció tora del 
periode en voluntaria no eximeix del pagament del rebut dins del període 
fixat anteriorment. 
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentaria hagin sol-l icitat 
la domiciliació bancaria deis seus rebuts rebran, de la corresponent 
entitat, amb carrec al seu compte, el justificant de pagament. 

Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el periode de 
pagament en voluntaria, s'iniciara el periode executiu, que determina la 
meritació del recarrec de constrenyiment i deis interessos de demora. 
En aquest sentit se satisfara el recarrec executiu que sera del 5 per 100 
fins que no hagi estat notificada la providencia de constrenyiment. 
Notificada aquesta, s'exigira el recarrec d'apremi redu'it que sera del 1 o 
per 100 de l'import del deute no ingressat, sempre que el pagament es 
realitzi dins deis terminis establerts en la providencia de constrenyiment. 

Transcorregut els terminis de pagament abans indicats sera exigible el 
recarrec d'apremi ordinari, que sera del 20% de l'import del deute no 
ingressat més els interessos de demora. 

Balaguer, document signat electrónicament 
L'alcalde. 

Juan Carlos 1, i tres túnels 
més situats a la carretera 
N-230 entre Lleida i Osea: 
els de Lladó, Colladetes i 
Foga. Aquestes obres, que 
van comen~ar l a setmana 
passada a Foga, compten 
amb un pressupost de 2,52 
milions d'euros i s'inclouen 
al Pla d'Adequació deis Tú
neis de Carreteres de l'Estat 
al s requisits que estableix el 
Reial Decret 635/2006 de se
guretat en túnels a la xarxa 
viaria estatal. 

L es obres tenen un doble 
objectiu, segons el subde
legat del Govern central a 
Lleida, José Crespín: el pri
mer, crear una nova xarxa 
d'iHuminació i de senyalit
zació, i el segon, instal-lar un 
sistema de fibra optica que 
haura de garantir el control 
telematic des del túnel de Vi
elha, que és on es troba el co
mandament centralitzat de 
control. Amb 5.230 metres 
de longitud, el de Vielha és 
el més llarg d'aquests túnel s. 

RECLAMACIONS 

1 Tremp ratifica 
la moció per 

1 poder avortar 
al Pallars 
1 TREMP 1 El pie de l'ajuntament 
de Tremp va aprovar ahir per 
unanimitat una moció de 
Compromís perque puguin 
efectuar-se avortaments al 
Pallar s Jussa. L'alcaldessa, 
Pi lar Cases, va indicar que, 
malgrat que és un dret de 
l es dones avortar en els ca
sos que ho permet la llei, a 
!'Hospital de Tremp no hi ha 
facultatius que es prestin a 
fer-ho per objecció de cons
ciencia (vegeu SEGRE del día 
4). El pie també va avalar que 
es puguin gastar els més de 
2 milions de superavit des
prés de }'última decisió del 
Govern central. A l a sessió 
es va aprovar una moció con
tra la inhabilitació del presi
dent Quim Torra amb els 
vots d'ERC i JxTremp en que 
Compromís no va participar. 
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