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comarques

ocupació hostaleria

L’hostaleria tanca el 2018 amb
rècord de 10.000 treballadors
Xifra punta d’empleats en temporada d’hivern || La patronal
considera difícil, en canvi, trobar personal prou qualificat
lleonard delshams

e. farnell

❘ lLeida ❘ El sector de l’hostaleria
de Lleida ha tancat el mes de
desembre del 2018 amb 10.000
treballadors afiliats, xifra rècord a l’hivern. L’agost va ser el
mes en què es van fer més contractacions, amb 10.150. Cal
remuntar-se al 2007 (abans de
la crisi) per trobar xifres similars quan es van afiliar 186.101
treballadors durant els dotze
mesos, amb un increment del
2,34%. El president de la Federació d’Hostaleria a Lleida,
Josep Castellarnau, va explicar
que la demarcació lleidatana
és l’única d’Espanya que no ha
anat a la baixa en el nombre de
contractacions.
“Hem crescut poc, un 1,7%,
però seguim la tendència dels
dos últims anys i això és positiu”, va dir. Va explicar que
la causa es deu en part a la
bona oferta de les comarques
lleidatanes i sobretot al punt
diferencial respecte a Catalunya i Espanya, que, segons la
seua opinió, és la relació qualitat-preu dels productes turístics de Lleida.

Ben posicionats
“Estem molt ben posicionats
amb productes únics com el
Parc Nacional d’Aigüestortes
o l’estació d’esquí de Baqueira
Beret, a banda del tot el patrimoni cultural, i això suposa un
major impacte econòmic per al

❘ lleida ❘ L’empresari de la capital de l’Urgell Carles Giribet optarà a presidir la Cambra de Comerç de Tàrrega en
substitució de Delfí Robinat,
que va entrar el 2010 substituint Sylvia Falip. Segons
Robinat, Giribet aportarà
una “junta jove i amb ganes
de treballar”. Giribet és un
conegut empresari del sector
del transport nacional i internacional i serà la primera
vegada que es presentarà per
a la Cambra.

es prolongarà durant 30 dies.
Segons va apuntar el president sortint, “molt possiblement” la proposta de nova
junta que proposarà Giribet
serà l’única que optarà per
presentar-se per a les eleccions que se celebraran el proper mes de juny després de
les municipals. Unes 2.500
empreses estan citades a votar en la renovació de càrrecs
de la Cambra de Tàrrega. Val
a remarcar que a les eleccions
a la de Lleida hi haurà també
renovació, ja que Joan Simó
deixa el càrrec al cap de 27
anys. Simó donarà suport a la
candidatura de Jaume Saltó
per substituir-lo.

Imatge d’arxiu d’una terrassa a Lleida ciutat.

abans de la crisi

Cal remuntar-se al
2007 per trobar una
xifra similar de
contractacions
territori i la necessitat de més
personal”. Segons Castellarnau, aquestes dades són excel·
lents per al sector i contrasten
amb els auguris generalitzats
d’una “depressió econòmica”.
A Lleida es continua consolidant aquesta activitat i els números ho avalen. A això també
cal sumar-hi que les plantilles

podrien comportar riscos hídrics importants. Asseguren
que a Gerri de la Sal brolla una
font d’aigua salada que és patrimoni cultural i històric i demanen garanties perquè la font
no es vegi afectada davant dels

Al·legacions

L’entitat de veïns
presenta al·legacions i
demana més informació
sobre el projecte

Riscos importants
Els veïns consideren que la
zona on volen fer inspeccions
es troba dins del Geoparc de la
Conca de Tremp i és un espai
molt pròxim al llac de Montcortès i que les investigacions

L’empresari Carles
Giribet optarà a presidir
la Cambra de Tàrrega

Ahir es va obrir el procés
per presentar candidatures
a la Cambra de Tàrrega, que

Veïns de Baix Pallars,
contra la investigació
minera de cobalt
E. Farnell

empresa cambra de comerç

Arranca el procés

són més professionals i “sobretot la qualitat dels productes”.
S’ha de recordar que abans
de l’estiu es preveia un dèficit
d’uns 300 treballadors qualificats per a la campanya d’estiu.
En aquest sentit, va apuntar la dificultat del sector de
trobar treballadors qualificats.
Castellarnau va apuntar que
ja s’han proposat algunes accions davant del departament
de Treball per flexibilitzar les
contractacions i s’ha posat en
marxa una prova pilot a través
d’un acord amb una empresa
de Lleida per facilitar la selecció de personal i disposar d’una
bona base de dades.

mineria projectes

❘ Baix Pallars ❘ L’associació de
veïns Lo Pedrís de Baix Pallars ha presentat al·legacions
davant de la direcció general
d’Energia i Mines de la Generalitat contra el permís d’investigació minera a Gerri de
la Sal per estudiar la presència
de cobalt de l’empresa Cobalt
Rock SL. L’àmbit d’estudi comprèn una superfície d’uns 10
quilòmetres quadrats i inclou
els nuclis de Peramea, Bretui
i Balestui.
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possibles estudis que es facin
a la zona i per aquest motiu
sol·liciten que s’avaluïn les característiques del municipi i les
afectacions abans d’autoritzar
les investigacions.

Ajuts per millorar
porxos a les Borges
❘ les Borges ❘ L’ajuntament de
les Borges ha concedit tres
ajuts per millorar els porxos
de la plaça 1 d’Octubre. El
consistori ha atorgat 3.600
euros per a les millores dels
arcs.

FGC renovarà 4.700 km
de vies a la Pobla
❘ lleida ❘ FGC renovarà aquell
any vies i millorarà el drenatge de túnels de la línia
de la Pobla en un tram de
4.748 metres. L’any passat
va finalitzar treballs per renovar 2.871 metres de via a
la mateixa línia.

Per una millor cobertura
mòbil a Fontdepou
❘ Sant Josep de Fontdepou ❘ Veïns
de Sant Josep de Fontdepou
han sol·licitat al subdelegat
del Govern a Lleida, José
Crespín, millores en la cobertura de telefonia mòbil.

AJUNTAMENT
DE BALAGUER

EDICTE
APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I
CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 3r.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE
COBRAMENT EN VOLUNTARIA.
Per decret d'Alcaldia núm.1271/2018 de dia 21 de desembre de 2018, ha estat aprovat el
padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 3r.trimestre
de 2018.
El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.
Període voluntari de pagament : Des del 7 de gener al 7 de març de 2019, d'acord amb
el calendari de tributs municipals de l'exercici 2019, aprovat per sessió plenària de data
27 de desembre 2018 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 250 de data
31de desembre de 2018.
Forma de pagament : El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat,
mitjançant transferència o ingrés a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis.
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobratori que serà
expedit per l'Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal
dels contribuents. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del
període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació
bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat amb càrrec al seu compte, el
justificant de pagament.
Període executiu de constrenyiment : Transcorregut el període de pagament en voluntària,
s'iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment
i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi
estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec
d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat sempre que el
pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’apremi
ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de
demora.
Recursos : Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats
podran formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, previ al contenciós
administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini
d’exposició pública.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs
de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a
comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord
amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària i l’article 14.2c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es notifiquen
col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Balaguer, L'alcalde

