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La candidata de JxCat el
14-F, Laura Borràs, va do-
nar ahir el tret de sortida a
la seva campanya, precisa-
ment amb l’inici arreu del
territori de la recollida de
signatures que necessita-
rà per presentar-se. En
tractar-se d’un partit nou,
que formalment concorre
per primer cop a unes elec-
cions –l’hereu oficial de la
llista presentada a les an-
teriors com a Junts per Ca-
talunya serà el PDeCAT–,
la llei electoral preveu que
qualsevol candidatura ha

de recollir, amb els comi-
cis ja convocats, com és el
cas, les signatures d’al-
menys un 0,1% dels ins-
crits en el cens electoral de
cada circumscripció on
volen concórrer. Això sig-
nifica, segons les dades ofi-
cials fetes públiques la set-
mana passada, que els cal-
dran unes 4.000 signatu-
res a Barcelona, entre 500
i 600 a Tarragona i Girona,
i unes 300 a Lleida. En to-
tal, serien poc més de
5.600 les necessàries, tot i
que, segons fonts consul-
tades del partit, l’aspiració
és assolir-ne vora 7.000
per assegurar la validació

de les necessàries. JxCat
allargarà la recollida fins
diumenge vinent, 3 de ge-
ner, i haurà d’inscriure la
llista entre el 6 i l’11.

Des de Barcelona, Bor-
ràs va aprofitar l’inici per
presentar-se com “els de la
unitat”, i va treure impor-
tància al fet que finalment
Carles Puigdemont l’hagi
relegat del número 1. “El
president va dir que no
aniria a l’urna 1 per deci-
dir candidat a la presidèn-
cia, així que no hi ha hagut
cap equívoc; ell no és can-
didat a res, és el president
legítim i ho seria si l’Estat
no l’hagués foragitat”,

subratllava. Borràs, a més,
contestava a la líder dels
comuns, Jéssica Albiach,
que en una entrevista a
Efe ahir pressionava ERC
a decidir entre “continuar
segrestada emocional-
ment” per JxCat o optar
per una “aliança d’esquer-
res” per governar després
del 14-F, i va dir que repe-
tir la fórmula JxCat-ERC
“seria desastrós per a Ca-

talunya” perquè la coalició
“no està funcionant” i “no
és capaç de posar-se d’a-
cord en absolutament
res”. “No hi ha segrestos
emocionals que valguin,
només val la determinació
política”, li contestava
Borràs, que concloïa: “De
moment els únics que te-
nim segrestats per l’Estat
espanyol són els presos po-
lítics i els exiliats.” ■

Ò. Palau
BARCELONA

JxCat enceta la
campanya amb una
recollida d’avals
a Buscarà unes 7.000 firmes fins al dia 3 per concórrer el
14-F a Albiach l’acusa de “segrestar emocionalment” ERC

Junts per Catalunya va començar ahir a Barcelona la campanya
de recollida de signatures per poder-se presentar el 14-F ■ ACN
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EDICTE
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. EXERCICI 2021
Expedient: 296/2020
Exposat al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de resi-
dus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica (taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans), per a
l’exercici 2021, mitjançant un edicte publicat a l’e-Tauler del Consell Comarcal el dia 28 d’octubre de 2020, al BOPL núm. 210, del dia 30 d’octubre de 2020, i al diari El Punt Avui del dia 30 d’octubre
de 2020, s’hi han presentat quatre al·legacions, que consten a l’expedient.
Resoltes per l’acord del Ple del Consell reunit el dia 22 de desembre de 2020, la modificació ha quedat aprovada definitivament, per aquest mateix acord.
Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general,  es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOPL.
Això no obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de l’únic article modificat.
Tremp, Pallars Jussà, 23 de desembre de 2020
El president
Josep M. Mullol Miret

Annex

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i del lloc on estiguin situats.

1. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

TAXA DESCRIPCIÓ DE LA TAXA 2021
TAXA 1 a) Hotels, hostals i fondes (a partir de 20 places) .......................................................

Per plaça: 7,27 
b) Hotels, hostals i fondes, en nuclis amb servei indirecte (a partir de 20 places)...............
Per plaça: 3,63 
c) Hotels, hostals i fondes (menys de 20 places)........................................................... 155,10
d) Hotels, hostals i fondes amb servei indirecte (menys de 20 places)............................. 77,55

TAXA 2 a) Establiment de turisme rural (més de 6 places) i cases de colònies ............................. 155,10
b) Establiment de turisme rural fins a 6 places  ............................................................... 111,69
c) Cases de colònies .................................................................................................... 223,38

TAXA 3 a) Bars i cafeteries ....................................................................................................... 213,62 
b) Bars i cafeteries en nuclis amb servei indirecte............................................................. 106,80

TAXA 4 Discoteques ............................................................................................................... 285,66  
TAXA 5 a) Restaurants ...................................................................................................

Taxa fixa: 302,80  
Per taula de 4 cadires: 5,16  

b) Restaurants en nuclis amb servei indirecte.........................................................
Taxa fixa: 125,99  

Per taula de 4 cadires: 2,57
TAXA 6 Bar restaurant ...................................................................................................

Taxa fixa: 316,33  
Per taula de 4 cadires: 5,16 

Bar restaurant en nuclis sense servei ......................................................................
Taxa fixa: 158,17  

Per taula de 4 cadires: 2,57  
a) Càmping .........................................................................................................
Taxa fixa: 79,64 

Per tenda o rulot: 8,93  
TAXA 7 b) Acampades de menys de 30 dies ................................................................................. 126,95  

c) Acampades de més de 30 dies ..................................................................................... 226,12  
d) Piscines, centres d’informació i serveis .......................................................................... 191,45  

TAXA 8 a) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous ................................................. Per unitat: 23,49 
b) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous, en nuclis amb servei indirecte ....... Per unitat: 11,94  
a) Col·legis, centres oficials i bancs ............................................................................... 239,99  
b) Oficines en general, acadèmies, CAPS i consultoris ...................................................... 134,25  

TAXA 9
c) Centres de culte, sales polivalents, centres culturals, casals, seus polítiques, bombers ....... 123,17  
d) Centres veterinaris, laboratoris .................................................................................. 121,14  
a) Hospital Comarcal ...................................................................................... Taxa fixa: 1.146,61  

TAXA 10 Per plaça: 4,13  
b) Clíniques geriàtriques ................................................................................. Taxa fixa: 348,24 

Per plaça: 4,13  
Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris o begudes en règim d’autoservei o mixt:
a) de menys de 50 m2 útils de venda .............................................................................. 122,72  

TAXA 11 b) de 51 a 100 m2 útils de venda .................................................................................... 294,90  
c) de 101 m2 a 350 m2 útils de venda ............................................................................. 427,26  
d) de més 351 m2 útils de venda .................................................................................... 949,44  

TAXA 12 Magatzems de fruita ....................................................................................................... 350,92  
TAXA 13 a) Locals comercials: Comerç roba, llibreries, pastisseries, perfumeries, òptiques, joieries, barberies, perruqueries, 

sabateries, farmàcies, floristeries, merceries, decoració, fotografia, gimnàs, vinacoteca 113,20 
b) Locals comercials: comerç de mobles, impremtes, gasolineres, botigues de joguines, 
adrogueries, basars, agències de transports ................................................................. 204,11  
a) Indústries en general, escorxadors, grans depuradores, centrals elèctriques, centres de conservació de carreteres i 
qualsevol altra destinada a la transformació de matèries primeres en productes manufacturats que, pel seu volum i 
característiques, no tingui cabuda en altres tarifes... 432,05  
b) Indústries en general, petites depuradores, indústries agroalimentàries, obradors i 
forns de pa fins a 5 treballadors ................................................................................................... 126,62  

TAXA 14 c) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa de 6 a 10 treballadors 225,52  
d) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors d’11 a 20 treballadors ........... 368,03  
e) Indústries en general, indústries agroalimentàries de més de 21 treballadors ................... 1.204,49  
f) Indústries en general, indústries agroalimentàries en nuclis amb servei indirecte ................ 63,31

TAXA 15 Habitatges  .................................................................................................................. 99,74  
Habitatges amb servei indirecte ...................................................................................... 49,86  

TAXA 16 AGBS ........................................................................................................................ 19.870,19  
Altres activitats classificades:
a) cooperatives tèxtils ................................................................................................. 132,10  
b) tallers mecànics i ITV ............................................................................................... 132,10  

TAXA 17 c) tallers d’alumini ....................................................................................................... 132,10  
d) tallers de xapa i pintura ............................................................................................ 132,10  
e) tallers d’electricitat ................................................................................................... 132,10  
f) fontaneries .............................................................................................................. 132,10  
g) fusteries ................................................................................................................ 132,10  
h) elaboració d’àrids, pedreres, magatzems en general, ferrers, jardineria, pintors ............. 132,10  

TAXA 18 Recollida selectiva a habitatges, cementiris i altres .......................................................... 68,26
TAXA 19 Recollida porta a porta de paper-cartró comercial.......................... la taxa corresponent més: 100,06 
TAXA 20 Tractament de deixalles a l’abocador (administracions) ....................... Per tona i més cànon: 47,98 
TAXA 21 Tractament de deixalles a l’abocador (particulars)  ............................ .Per tona i més cànon: 73,08 
TAXA 22 Tractament de deixalles a l’abocador Alta Ribagorça ........................... Per tona i més cànon: 53,81  
TAXA 23 Tractament de deixalles a l’abocador Pallars Sobirà............................... Per tona i més cànon: 53,81 
TAXA 24 Tractament de deixalles a l’abocador Val d’Aran ................................. Per tona i més cànon: 53,81  
TAXA 25 Entrada de menys d’un 10% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ........ Per tona: 38,09  
TAXA 26 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ...... Per tona: 43,25  
TAXA 27 Entrada de més d’un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge............ Per tona: 48,40  
TAXA 28 Entrada de menys d’un 10% d’impropis fora comarca a la planta compostatge.......... Per tona: 41,70 
TAXA 29 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ...... Per tona: 47,00  
TAXA 30 Entrada de més d’un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ............ Per tona: 53,03
TAXA 31 Entrada de residus amb excés de materials reciclables a dipòsit  ............................ Per tona: 7,74
TAXA 32 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m3 10
TAXA 33 Recollida de plàstics ramaders (plàstics, malles i cordes) per big bag o m3, entregat a la deixalleria de Tremp 5

3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, encara que per resolució de la Presidència podrà establir-se el pagament periòdic i el prorrateig de les quotes al mo-
ment de l’alta, amb caràcter general.
4. El període impositiu liquidat és anual.
Quan durant els tres primers trimestres de l’any es produeixi una baixa de l’activitat que correspon tributar, la quota es fraccionarà pels trimestres naturals que corresponguin.
Aquest fraccionament de la quota es produirà si s’acredita la baixa o el cessament de l’activitat per part del subjecte passiu.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una altra amb l’import que correspongui.
En cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i es procedirà a la devolució parcial de la quota ingressada com a devolució d’ingressos.
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Els ratpenats són uns
grans depredadors d’in-
sectes i la seva contribució
pot ser decisiva en el con-
trol de plagues com ara les
de la processionària, el
barrinador de l’arròs, els
mosquits o la papallona
del boix. Ara es vol aprofi-
tar aquest potencial en be-
nefici de la vinya. El celler
Credo de Sant Sadurní
d’Anoia i el Museu de Cièn-
cies Naturals de Grano-
llers han sumat esforços
per convertir una capsa
d’ampolles de vi en casa re-
fugi per als ratpenats. To-
tes dues entitats col·labo-
ren des del 2013, quan van
crear el vi Ratpenat per
ajudar a la sensibilització i
la conservació d’aquests
animals. Ara el projecte
evoluciona amb la creació
d’embalatges que tenen
una doble funció, l’origi-

nal, com a estoig conteni-
dor de vins i, després, com
a refugi per a ratpenats. El
projecte té el suport del
Parc Natural del Delta de
l’Ebre, pioner a Europa en
estudis de control de pla-
gues gràcies a la conserva-
ció dels ratpenats en ar-
rossars. Estudis recents
fets a Xile han demostrat
que la presència de ratpe-
nats a la vinya redueix un
30% l’afectació per pla-
gues d’insectes.

El parc i el museu han
treballat durant els últims
mesos per aconseguir
compatibilitzar les carac-
terístiques de l’estoig de vi
amb les especificacions
tècniques per al refugi dels
ratpenats. El març vinent,
un cop estigui provada
l’eficiència de l’embalatge
com a casa per a ratpe-
nats, es posarà a la venda
l’estoig amb tres ampolles
del vi blanc ecològic Ratpe-
nat 2018. ■

Marta Membrives
GRANOLLERS

D’embalatge
a habitatge per
a ratpenats
a Creen una casa refugi a partir d’una
caixa de fusta de tres ampolles de vi

La capsa d’ampolles del vi Ratpenat del celler Credo,
convertida en una casa refugi per a ratpenats ■ EPA

rcolomina
Resaltado
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