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Paga per recobrar la llum 
tallada a la Vall Fosca pero 
segueix la via judicial 
R.R. 
1 LLEIDA 1 El veí de la Vall Fos
ca al qual Endes a va tallar la 
llum el passat dia 19 a l'atri
buir-li impagaments en els 
rebuts va recuperar el sub
ministrament la setmana 
passada després d'abonar la 
quantitat que li reclama va la 
companyia. Aixího van con
firmar fonts de l'empresa i de 
l'ajuntament de la Torre de 
Capdella, que va assumir la 
defensa jurídica de l'afectat 
i que va avanc;ar que prosse
guira la denúncia del tall per 
la via judicial. El considera 
necessari per defensar els 
drets del municipi en elllarg 
litigi sobre l'IVA de les factu-
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res electriques. La interrup
ció del subministrament va 
arribar després d'una senten
cia ferma del jutjat de Tremp 
favorable a l'afectat sobre el 
litigi de l'IV A. Endesa ho cal
cula sobre el preu de la tarifa 
regulada, mentre que con
sistori i vei:ns defensen que 
s'ha de calcular sobre el preu 
fixat per contracte el1927, 
de 0,0021€/kWh: és una ín
fima part de les tarifes actu
als. L'equip de govern d'ERC 
va lamentar que hi continui 
havent interrupcions del sub
ministrament electric a velns 
fins i tot quan hi ha resoluci
ons judicials fermes favora
bles als afectats. 

ANUNCI 

Expedient 44/2022.- Exposició pública i cobrament del padró fiscal de 
la laxa per distribució d'aigua i canon d'aigua corresponent al 2n 

trimestre exercici 2022. 

El Paer de la Paeria de Balaguer, per resolució núm. 1554 de data 23 de 
setembre de 2022, ha aprovat el padró frscal de la taxa per distribució 
d'aigua i canon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2022. 
Aquests padrons romandran exposats al públic per un període d'un mes. 
comptats a partir del día habil següent al de la publicació d'aquest edicte 
al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida. Aquesta exposició pública 
tindra. a partir de l'endema 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 via administrativa, es 
podra interposar recurs de reposició previst a l'article 14.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~. pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el termini d'un mes a comptar 
des de l'endema al de finalització del període d'exposició pública del 
padró. 

Període voluntari de pagament: des del3 d'octubre al 9 de desembre de 
2022, d'acord amb el calendari de tributs municipals de l'exercici 2022, 
aprovat per I'Ajuntament en sessió plenaria, de 25 de novemb~e de 2021, 
i publicat al Butlletí Oficial de la Provincia número 232, de data 1 de 
desembre de 2021. 

Lloc i horari de pagament: El pagament es podra efectuar mitjan~ant la 
presentació, en qualsevol entitat bancaria del document de cobrament 
que sera expedit per I'Ajuntament. El document de cobrament que sera 
trames per correu 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 fora del període en voluntaria no eximelx del 
pagament del rebut dins del període 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 justifican! de pagament. 

Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el període 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 1 DO 
fins que no hagi estat notificada la providencia de constrenyiment. 
Notificada aquesta, s'exigira el recarrec de constrenyiment redurt que sera 
del1 O per 100 de l'import del deute no ingressat, sempre que el pagament 
es faci dins deis terminis establerts en la providencia de constrenyiment. 
Transcorreguts 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 dé la signatura electrónica. 
El Paer en cap 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT 
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Desenes de ve"ins van assistir a la reunió convocada perla plataforma contra les okupacions. 

Veins de les Borges Blanques 
denuncien 40 okupacions 
Desenes de persones assisteixen a una reunió per reclamar 
solucions 11 Els atribueixen incivisme, abocaments i amenaces 

ALBERT GONZALEZ 
ILES BORGES BLANQUES 1 "Si ens reu7 
nim ara és perque portem deu 
anys amb inseguretat i no es 
fa res." Oriol Xifré, de la pla
taforma ve1nal de les Borges 
Blanques que ahir va convocar 
una reunió per exigir solucions 
a l'okupació de pisos, va mos
trar les seues queixes davant de 
desenes de veins en la trabada 
d'ahir a la nit. Van denunciar 
conflictes socials i delictes de
rivats d'alguna de les okupaci-
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ons. Calculen, a partir de cen
sos de l'ajuntament, que són 
una quarantena, la majoria, a 
l'avinguda Santiago Rusiñol i 
el carrer La Font. La platafor
ma assegura que gran part de 
l'incivisme es deu a aquestes 
okupacions: sorolls de matina
da, conducció temeraria, abo
caments descontrolats o coac
cions, agressions, robatoris i 
trafic de drogues. La reunió va 
acollir un debat intens per po
sar sobre la taula propostes de 

solucions. Després d'aixo, van 
demanar una reunió a l'ajun
tament. L'alcaldessa, Núria 
Palau, que hi va acudir com a 
"oient", va dir que "l'ajunta
ment sempre esta receptiu per 
a qualsevol tipus de reunió", si 
bé "les solucions no poden arri
bar ambla rapidesa que molts 
desitjarien". Va recordar que el 
desallotjament deis pisos esta 
subjecte a un procés judicial 
després de les denúncies de les 
empreses propietaries. 

Tarrega vota si protegeix els Molls 
de la Via per evitar enderrocar-los 
LAIAPEDRÓS 
1 TARREGA 1 El ple de Tarrega vo
tara dema dijous si declara bé 
cultural d'interes local (BCIL) 
els Molls de la Via per conser
var-los. És una proposta de la 
plat~forma vei'nal que s'oposa 
a enderrocar-los per construir 
la nova estació d'autobusos, 
tal com preveu el projecte de 
la Generalitat. Aquesta m oció 
es va incloure en l'ordre del día 
a petició d'aquest coHectiu i el 
resultat de la vota ció és encara 
incert. 

El Govem va anunciar l'estiu 
passat que licitara aquesta tar
dar les obres de l'estació per 3,4 
milions, per iniciar-les el2023. 
El projecte va rebre en el seu 
dia el vistiplau de consistori, 
mentre que la plataforma va 
presentar un recurs d'alc;ada 
per exigir la conservació deis 
Molls de la Via i va demanar a 

Els Molls de la Via de Tiurega. 

l'ajuntament una consulta ciu
tadana sobre aquesta qüestió. 

El pie també preveu cedir 
una parcel·la municipal de 
3.300 metres quadrats a l'As-

sociació de Familiars de Ma
lalts d'Alzheimer per a un nou 
centre de día i donara llum ver
da a atorgar la Medalla d'Or al 
pintor Josep Minguell. 
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Les infermeres que s'han format al CAP de la Pobla de Segur. 

Habits saludables en 
escales del Pirineu 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 Quinze in
fermeres d'atenció primaria 
del Pirineu s'han format als 
CAP de la Pobla de Segur i 
la Seu d'Urgell per arrancar 
a !'octubre el programa In
fancia i dieta mediterrimia 
en vuit escoles de la regió 
sanitaria. 

Es tracta d'una iniciativa 
que promou uns ha bits de 
vida saludable per lluitar 

contra l'obesitat infantil i 
la contaminació del medi 
ambient, a través de mate
riallúdic i peHícules. 

La formació comen¡;ara 
com un pla pilot aquest 
octubre, dos vegades per 
trimestre, per a alumnes 
de P3, P4 i PS de la Seu 
d'Urgell, el Pont de Suert, 
Olía na, Tremp, la Pobla de 
Segur i Sort. 

ICSllEJOA 

.. 

El programa 'Infancia i dieta mediterrania', també al CAP de la Se u. 

Down Lleida porta la seua 
poesia i creativitat a I'IEI 

L'IEI va acollir ahir la mostra poetica del grup Viure, Riure 
i Escriure del taller d'expressió i creativitat de Down Lleida. 
Va incloure poemes d'autoria propia de membres de l'entitat. 

Alumnes de l'escola Sant Jau me de la 
GranJa 'Escar recullen 116 kg de brossa 
Desenes d'alumnes de l'escola Sant Jaume de la Granja 
d'Escarp van recollir divendres un total de 116 kg de 
deixalles en una hora pels voltants del poble en el marc 
de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe. 

' HOROSCOP 
ARIES 21-111 1 19-IV. 
Observeu l'abast més ampli d'una situ
ació i obtindreu una perspectiva del que 

podeu fer per mili orar les coses. Reconsidereu 
connexions i direcció. 

TAURE 20-IV 1 20-V. 
Pareu atenció a les associacions. No 
descuideu els que tenen un impacte a 

la vostra vida i els vostres plans. Sigueu compla
ents i oferiu solucions assenyades. 

BESSONS 21-V 1 20-VI. 
Feu la feina vosaltres i emporteu-vos el 
credit que us mereixeu. Ajunteu-vos 

amb persones que us estimulin i animin a cen
trar-vos en la superació personal. 

CANCER 21 -VI/ 22-VII. 
Un estímul sera esclaridor. Reserveu un 
día de spa o planegeu participar en una 

cosa que il-lumini l'entorn o faci que el vostre lloc 
sigui comode. Esforceu-vos perla perfecció. 

LLEÓ 23-VII 1 22-VIII. 
Si buqueu oportunitats, trobareu una 
cosa que us interessi. Participeu en una 

conversa que pugui aclarir els pros i contres d'una 
cosa que desitgeu fer. 

VERGE 23-VIII 1 22-IX. 
S'encoratja un enfocament diferent so
bre una relació. La vostra aportació 

marcara la diferencia i canviara el que algú sent 
per vosaltres. Feu-vos notar. 

BALAN~A 23-IX 1 22-X. 
Cons1dereu on poseu l'energia i els be
neficis que obteniu per l'ardu treball i 

obtindreu una imatge clara deis canvis quepo
deu fer per millorar la vostra vida. 

ESCORPIÓ 23-X 1 21-XI. 
Deixeu que les situacions es desenvo
lupin. És millor no mostrar emocions ni 

donar arguments a ningú per complicar-vos el 
di a o la vida. No cregueu tot el que sentí u. 

SAGiTARI22-XI 1 21-XII. 
Un canvi d'última hora que algú faci us 
donara una raó per prendre nota i fer 

les compensacions que millar s'adaptin a les 
vostres necessitats i estil de vida. 

Concentració de 
motoristes al Palau 
amb 800 participants 
Prop de 800 motoristes es van reu
nir diumenge al Palau d'Anglesola 
en el marc de la primera Matinada 
Solidaria de Motos. Durant el matí, 
els participants van compartir un 
esmorzar de brasa i van fer un volt 
perla comarca del Pla d'Urgell. A 
la tarda, van hallar country i hi va 
haver un sorteig. 

CAPRICORN 22-XII 1 19-1. 
Obtindreu una visió interna d'una cosa 
que us impulsara a canviar la manera 

de treballar. Un canvi amb corba d'aprenentatge 
sera mental, emocional i financer. 

AQUARI20-I 1 18-11. 
Reviseu com us sentí u respecte a les 
relacions. Ja sigui una relació familiar, 

laboral o sentimental, manten ir la pau sera ne
cessari si voleu evitar la inestabi litat. 

PEIXOS 19-11 1 20-111. 
Arriba un evident canvi financer. Feu-ho 
tot segons les regles o podeu acabar 

devent diners. Oferiu legitimitat i transparencia 
a qualsevol que us qüestioni. 
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