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La Guàrdia Civil no detalla els
fons il·legals a Puigdemont

a S’indica que hi ha subvencions “dubtoses” que podrien ser “blanqueig de capitals” a l’associació
CatGlobal de l’expresident des de la Plataforma Pro Seleccions a Els nou detinguts, avui al jutjat
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els indicis incriminatoris
de la Guàrdia Civil contra
les 21 persones detingudes abans-d’ahir a Catalunya (nou ja han passat una
segona nit tancades, i avui
passen a disposició judicial), per ara, no evidencien cap finançament il·legal cap a l’expresident de la
Generalitat Carles Puigdemont, a l’exili a Waterloo,
com s’indica de forma indirecta en aquesta peça secreta un any i mig, i iniciada per malversació en subvencions de la Diputació
de Barcelona i a la qual s’ha
afegit el delicte de blanqueig de capitals, dels més
difícils de provar.
En les interlocutòries
d’escorcolls, no hi ha cap
xifra, cap transferència de
diners públics suposadament desviats, només suposicions i converses telefòniques punxades de les
quals es reprodueixen insults a polítics rivals, suposades prevaricacions d’expolítics d’ERC i CDC i de-

La xifra

—————————————————————————————————

828.093

euros va rebre la Plataforma
Pro Seleccions Catalanes el
2017, i es qualifica de subvenció “arbitrària ”i “política”.

duccions policials sobre el
suport del govern rus als
independentistes
catalans, que ha omplert les
xarxes socials d’imatges
grotesques.
En les interlocutòries,
el titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona,
Joaquín Aguirre, justifica
la trentena d’entrades per
requisar material informàtic, documental i mòbils perquè admet que “de
les diligències practicades
fins ara no hi ha prou indicis per formular acusació”
i la Guàrdia Civil li demana
aquesta invasió de drets
fonamentals per fer avançar la investigació, centrada en el blanqueig, però
també en la malversació

de fons, suborn, prevaricació, tràfic d’influències i
desordres públics.
En només dos apartats,
de l’empresa Events i de la
Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes, s’indica que “es podria” haver
beneficiat Puigdemont i el
seu entorn. En el primer
cas, muntant-li escenaris
per a actes polítics, com el
darrer a Perpinyà, amb els
presidents Torra i Mas,
com també va fer per a
l’ANC d’un cartell del rei de
tres metres que van cremar. A canvi, segons la
Guàrdia Civil, l’empresa
Iniciatives Events rep
“nombrosos contractes de
l’administració”, de l’Ajuntament de Barcelona, del
de Calella, alguns de fraccionats, o del Diplocat, del
qual l’instructor, el tinent
coronel Daniel Baena, cita
informació del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona,
que investiga els organitzadors de l’1-O, un fet poc
ortodox i no jutjat encara.
També s’acusa Antoni
Fusté i Roc Aguilera d’usar
les altres dues empreses

que tenen a Igualada (Pop
Art i l’Art de la Llum) per
“falsejar la comptabilitat”,
en genèric i sense afirmar
si podrien ser per a Waterloo. Insinuen que paguen
els vehicles de l’exdirigent
d’ERC Xavier Vendrell, situat en l’estat major per
l’1-O.
Justícia replica Baena
En el cas de la Plataforma,
s’indica que el seu president, Xavier Vinyals (un
dels que continuen detinguts), té una bona relació
amb l’expresident Puigdemont, i reprodueixen una
conversa de l’exdirigent de
CDC Víctor Terradellas
(amb qui s’ha obert tota
aquesta matrioixca penal), que afirma que “en
els plantejaments internacionals, de les coses més
peludes, Puigdemont ha
demanat a Vinyals que se
n’ocupi”. També s’indica
que Vendrell treballa amb
Vinyals, i li factura amb la
seva empresa Fòrum 1406
SL. Pel que fa a les subvencions rebudes per la Plataforma del 2015 al 2017, la

Guàrdia Civil sosté que
són “arbitràries”, que del
2016 van passar de
295.000 euros, a 1,3 milions el 2017 (al final van
ser 828.093 euros), que es
van destinar a “un encàrrec polític”, el Fòrum
Crans Montana. S’assegura que “hi ha pagaments de
dubtosa efectivitat” de
fons públics relacionats
amb els Crans, i citen Vendrell, i Jaume Cabaní relacionat amb CatGlobal, associació de Puigdemont a
Bèlgica, i d’aquest cabdell
es conclou que “podria ser
constitutiu de blanqueig
de capitals”.
La Guàrdia Civil converteix Vendrell en el principal organitzador de Tsunami Democràtic, ajudat
per l’empresari Oriol Soler. A més, Vendrell i David
Madí, exdirigent de CDC i
al rovell de l’1-O, són dibuixades com a persones influents en l’administració i
que en treien un rèdit econòmic personal. Tots tres
estan tancats en dependències de la Guàrdia Civil.
També ho està Marta Moli-

Agents de la Guàrdia Civil, en els escorc

na, professora, afiliada delegada de la IntersindicalCSC. Dels informes de
Baena, el Departament de
Justícia va denunciar ahir
“falta de rigor” i va aclarir
que no s’ha signat cap contracte amb l’empresa de
Madí, Aigües de Catalunya, tot i que certament es
va oferir a realitzar unes
anàlisis per la Covid-19 als
penals, que no es van fer,
com –afegeix– es pot comprovar amb “una connexió
a internet”. ■

Gonzàlez-Cambray lamenta
ser investigat per un concert
educatiu que “ni ha succeït”
a El director general de Centres Públics nega haver afavorit Vendrell a Junts i

ERC pregunten a la CE si les detencions denoten que no funciona l’estat de dret
Redacció
BARCELONA

El director general de Centres Públics del Departament d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, va negar ahir cap tràfic d’influències, malversació de
fons públics i prevaricació
per afavorir l’exconseller i
exsecretari d’organització
d’ERC Xavier Vendrell,
fent gestions perquè la

Fundació Pedagògica El
Brot, el patronat de la qual
presideix Vendrell, obtingués concerts educatius.
Gonzàlez-Cambray va ser
detingut i posat en llibertat amb càrrecs, com també la directora general de
Centres Educatius Concertats i Privats, Pilar
Contreras, en l’operació
Volhov arran de la interlocutòria que recull reunions i telefonades amb

Vendrell entre l’octubre
del 2019 i el juliol del 2020.
Vendrell li reclamava que
accelerés els informes del
departament per tirar endavant la requalificació de
la masia Villa Bugatti de
Cabrera de Mar i obtenir
un concert educatiu per
fer-hi un centre d’El Brot.
“Se’ns investiga i acusa
per un fet que ni ha succeït”, va explicar ahir Gonzàlez-Cambray a Catalunya

Ràdio, que va assegurar
que la fundació no havia
presentat cap sol·licitud
perquè no reunia les condicions i va deixar clar que
si ho hagués fet s’hauria
d’haver ajustat a “tots els
procediments normatius i
tràmits administratius”.
En la interlocutòria,
igual que en la de Contreras, el jutge indica una segona actuació en què haurien intercedit per am-

L’exdirigent d’ERC Xavier Vendrell sortint del seu domicili després de l’es

pliar la ràtio d’alumnes
d’un altre centre d’educació especial d’El Brot a
Sant Joan Despí i les línies
de concert. GonzàlezCambray va explicar que
aquest centre està concer-

tat des del 1998 i que van
adaptar el nombre de tutories al nombre d’alumnes
per aula que té el centre
com en qualsevol altre cas
i es va denegar l’ampliació
de les línies de concert per-
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Nou atac al català
del PP, Cs i Vox a
l’Eurocambra
a Aprofiten una queixa ciutadana per discriminació del

castellà per tornar a atacar el model educatiu de Catalunya

colls a la seu de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, abans-d’ahir ■ ACN

“És una absurditat”, diu una portaveu del govern rus

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

“És una absurditat d’alt nivell”, va assegurar ahir la portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers rus, Maria Zakhàrova, en ser interrogada pel periodista Manel Alías, de TV3,
sobre la interlocutòria del jutjat de Barcelona que assumeix com a reals les afirmacions d’un dels investigats,
que sosté que el govern de
Putin estava als costat de l’ex-

scorcoll de la Guàrdia Civil ■ ACN

què “no reunia les condicions”. Tant ell com Contreras van declarar voluntàriament perquè “no s’ha
comès cap fet delictiu”, i
lamentava que “sol·licitant l’expedient de quins

president Carles Puigdemont
i que si declarava la independència, la tardor del 2017,
l’ajudarien amb 10.000 soldats i el pagament del deute.
“L’únic que s’aconsegueix és
empitjorar les relacions Rússia-Espanya”, va afegir la representant russa, “sorpresa
que es faci tant de cas a les
declaracions de qui vol internacionalitzar el procés” cata-

là, segons el periodista.
Víctor Terradellas, exdirigent de CDC i investigat per
frau de subvencions a la Diputació de Barcelona, és qui va
fer aquestes declaracions a
Xavier Vendrell, exdirigent
d’ERC, en una conversa telefònica el maig del 2018, que la
Guàrdia Civil i el jutge prenen
com a vàlides per a la peça de
noves irregularitats.

concerts tenia El Brot
s’hauria pogut aclarir en
deu minuts” sense necessitat de cinc hores d’escorcolls.
L’operació policial i judicial contra l’independentisme també va arribar a la Comissió Europea
per mitjà dels diputats de
Junts i ERC, que van preguntar si les detencions
basades en “supòsits insostenibles”, basant-se en
la col·laboració amb el
Kremlin i l’enviament de
10.000 soldats russos, denoten un mal funcionament de l’estat de dret.
També els demanen si
consideren que haver batejat l’operació amb el
nom de Volhov és una
“apologia o banalització
del nazisme”. La portaveu
del ministeri rus d’Afers
Estrangers, Maria Zakhàrova, censurava que la suposada vinculació amb
l’independentisme
era
una “acusació absurda”,

“buida”, basada en “declaracions de representants
de forces separatistes”
que tenen l’objectiu d’internacionalitzar el procés
i atreure l’atenció de la comunitat mundial”.
Podem apunta a Baena
Precisament les primeres
paraules d’Unides Podem
sobre l’operació van ser
per demanar que es depurin responsabilitats per
haver escollit el nom d’una
ciutat i d’una batalla en
què la Divisió Blava va lluitar amb l’Alemanya nazi
contra l’exèrcit soviètic.
Jaume Asens va atribuirne l’autoria al tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, i va lamentar
que tingués una finalitat
política, i es va mostrar
preocupat pel fet que existeixi “un braç policial de la
dreta”, afegit al també judicial, que “treballa en
contra” del govern de coalició. ■

L’eurodiputada Dolors Montserrat presideix el Comitè de Peticions ■ N.S./ACN

Natàlia Segura Raventós
BRUSSEL·LES

La dreta espanyola i catalana al Parlament Europeu torna a carregar contra la immersió lingüística
a les escoles de Catalunya.
Aprofitant una queixa ciutadana que denuncia la
“discriminació” contra els
castellanoparlants, el PP,
Ciutadans i Vox van atacar
ahir el model educatiu català en un debat parlamentari en què van exigir la intervenció de la Unió Europea. Per ara, l’Eurocambra
ha demanat explicacions
al govern espanyol.
Ana Losada, de l’Assemblea per una Escola Bilingüe, va reclamar ahir al
matí davant el Comitè de
Peticions que les escoles
públiques i concertades
donin classe en català i en
castellà perquè considera
que el sistema actual “discrimina els nens dels pares
que temporalment s’han
hagut de traslladar a Catalunya per feina”. Per a ella,
això és una vulneració dels
“drets fonamentals” dels
nens i del dret de “moure’s
i viure lliurement en un
país de la UE”. “És una decisió política que pretén

Les frases

—————————————————————————————————

“És una decisió
política que pretén
excloure l’espanyol
com a llengua de
cultura”
Ana Losada

ASSEMBLEA ESCOLA BILINGÜE
—————————————————————————————————

“Aquest model
afecta els drets
fonamentals dels
nens””
Jordi Cañas
CIUTADANS

excloure l’espanyol com a
llengua de cultura i vincle
amb Espanya”, va lamentar Losada.
El PP, Cs i Vox van subscriure la denúncia en un
debat amb una forta participació d’eurodiputats espanyols i catalans. “Aquest
model afecta els drets fonamentals dels nens”, va
criticar Jordi Cañas de Cs.
Per la seva banda, l’eurodiputat del PSOE Domènech
Ruiz Devesa no va qüestionar directament el sistema, però va instar els pares afectats a prendre mesures contra els centres

per la via administrativa i
legal.
L’eurodiputada d’ERC
Diana Riba va ser l’única a
defensar el model lingüístic català i va demanar l’arxivament de la petició per
manca de competències
de la UE. “Si es tracta només d’un debat ideològic,
em temo que, en aquest assumpte com en tants altres, el Comitè de Peticions només serà el pati
del darrere de la política
domèstica”, va dir Riba.
I és que el comitè està
presidit per l’eurodiputada del PP, Dolors Montserrat. Ahir va refusar de tancar el cas, malgrat que la
Comissió Europea ja ha dit
que no hi pot interferir i
que el Tribunal Constitucional va avalar el 2019 la
llei educativa de Catalunya. Montserrat va decidir
traslladar la “preocupació”
de part de la cambra al Ministeri d’Educació. En la
pròxima reunió els grups
polítics s’estudiaran si envien una missió d’observació a Catalunya, tal com reclamen el PP, Ciutadans i
Vox. Un pas que no es podria fer fins l’any que ve i
que requereix una majoria
de partits. ■
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La plataforma Castor, en una imatge d’arxiu ■ ACN

TRIBUNALS

L’Estat retornarà als bancs
1.350 milions pel Castor

Un jornada formativa del Debat Constituent, el gener passat a Barcelona ■ J.R.

Debat Constituent
reprèn l’activitat

L’Estat espanyol, com a titular
del sistema gasista, haurà de
fer-se càrrec de retornar els
quasi 1.351 milions d’euros
que van prestar els bancs a
Florentino Pérez per finançar
el tancament de la plataforma
Castor. Així ho ha dictat el Tribunal Suprem després d’anys
de litigi. L’any 2014 es va ha-

ver d’indemnitzar els impulsors del projecte Castor, encapçalats per la constructora
ACS. El deute que l’Estat va
assumir l’havien de pagar els
consumidors a través del rebut del gas, però el Tribunal
Constitucional el 2017 ho va
invalidar i l’Estat va aturar els
pagaments. Els bancs es van

quedar sense cobrar el préstec i després de reclamar-lo
sense èxit van presentar un
recurs al Suprem, que els ha
acabat donant la raó.
Ahir mateix, però, el grup
ciutadà Cas Castor (format
per Xnet, l’Observatori del
Deute i l’Institut de Drets Humans de Catalunya) va anunciar la redacció d’una proposició de llei perquè la constructora ACS pagui el deute del
fallit projecte d’emmagatzematge de gas. El text inclou
una anàlisi de l’estat comptable de la companyia “que demostra que és legalment legítim i econòmicament possible” que ACS assumeixi els
costos. Davant l’impacte a
l’erari públic que suposa la
sentència del Suprem, el grup
també presentarà una demanda al Comitè de Drets
Econòmics i Socials de les
Nacions Unides i demanarà
que es pronunciï la Comissaria de Drets Humans del Consell d’Europa. ■

aEl setembre del 2021 ja volen tenir perfilat l’embrió d’un text
constitucional aLa pandèmia ha alentit el procés participatiu
F. Espiga
BARCELONA

La sentència del procés
primer i, sobretot, l’esclat
de la pandèmia del coronavirus, després, han estat
dues circumstàncies exògenes que han alterat
completament el procés
participatiu promogut per
la plataforma Debat Constituent per fer les bases
d’una eventual constitució catalana. Després de
mesos d’aturada obligada,
la iniciativa, però, es reactiva amb la perspectiva
que el setembre de l’any vinent ja tinguin un esborrany a punt per ser entregat
al Parlament i que serveixi
de fonament per a la re-

dacció d’una carta magna
amb tots els ets i uts. “No
hi ha més opció que ens
empoderem per decidir
quin país volem”, reflexionava ahir Lluís Llach, portaveu de Debat Constituent, per justificar la represa dels treballs tot i que
el context actual no sembla el més propici.
L’esquema bàsic de la
metodologia que seguirà
aquest procés no ha canviat. La seva base seran
una vuitantena d’agrupacions territorials, anomenades “enteses”, que seran les que vehicularan els
debats, si cal telemàtics,
sobre els set grans àmbits
–elements constitutius,
drets, organització terri-

torial, participació política, model econòmic, territori i sectors estratègics i
seguretat– que hauran de
formar l’embrió del text
constitucional. Aquestes
discussions seran com
una mena de guia orientativa perquè, després, els
ciutadans responguin a
un qüestionari de 133 preguntes –com ara si Catalunya ha de tenir exèrcit o
estar a la zona euro– que
es penjaran en el web de la
plataforma. El buidatge
dels resultats és el que donarà el contingut al text
que, després de passar per
un fòrum que l’acabarà de
polir, s’elevarà al Parlament perquè agafi el relleu
del procés. ■

Espadaler vol tornar a
fer parella amb el PSC
Redacció
BARCELONA

Units per Avançar, formació hereva de l’extinta
Unió Democràtica, ha tornat a demanar al PSC que
li deixi un lloc a la candidatura que presentarà a les
pròximes eleccions autonòmiques de Catalunya
del 14 de febrer. Units es

va incorporar a les llistes
del PSC en les eleccions
del 2017 amb el secretari
general d’Units per Avançar i exsecretari general
d’Unió, Ramon Espadaler,
en el numero tres de la llista socialista i en les municipals de 2019 Albert Batlle va concórrer a la candidatura encapçalada per
Jaume Collboni. El consell

nacional d’Units ha tornat
a avalar aquesta proposta
després de debatre una
candidatura pròpia del catalanisme moderat o la seva aproximació al Partit
Nacionalista de Catalunya
de Marta Pascal. Units
considera que aquestes
són les últimes eleccions al
final de l’etapa del procés
catalanista. ■

CEE: G

CEE: E

LOCAL A OLOT 3082

CASA A BLANES 5893

PREU LLOGUER: 525 €
M2: 90.
Barri Pequin, zona carrefour, cantoner, acabat per entrar, bon aparcament

PREU LLOGUER: 701 € ÍNDEX PREU: 8,16 €/M2.
M2: 115.
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 86. MOBLES: SÍ.
Zona Centre, dues plantes, dues terrasses,
calefacció, a pocs metres de la platja.

CEE: C

LOCAL A FIGUERES

4961

PREU LLOGUER: 350 €
UN SOL AMBIENT. BANYS: 1. M : 63. MOBLES: NO. Zona Pont del Príncep, planta baixa, possibilitat sortida de fums, porta automatitzada, bomba d’aire fred/calent.
2

118280-1221594L

CEE: G

PIS A GIRONA 168
PREU LLOGUER: 710 € ÍNDEX PREU: 7,72 €/M2.
HAB.: 4. BANYS: 1. M2: 85. MOBLES: SÍ.
Zona Sant Narcis, calefacció de gas natural,
finca sense ascensor, contracte temporal o
per estudiants.
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SOCIETAT

El tall de l’R4
s’allargarà fins
al final de l’any

M.Membrives
BARCELONA

Ajuntament de
Calafell
EDICTE
Edicte d’informació pública sobre l’aprovació definitiva del Conveni urbanístic per la
modificació puntual del PMU 10-Cruïlla
Sindicat. Expedient administratiu núm.
5849/20.
Mitjançant resolució del Ple municipal, celebrat en sessió extraordinària amb urgència en data 20 d’octubre de 2020, es va
aprovar definitivament el Conveni urbanístic per la modificació puntual del PMU 10Cruïlla Sindicat del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i qualificar com a
equipaments (clau 4) la totalitat dels terrenys i l’edificació que l’integren.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general, informant que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des
de la seva notificació davant l’òrgan que l’ha adoptat, conforme a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant l’òrgan jurisdiccional competent, de conformitat amb allò
establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Calafell, 22 d’octubre de 2020
El secretari
Alexandre Pallarés Cervilla

141000-1234576L

—————————————————————————————————

Treballs al túnel del coll de Lilla de l’autovia A-27 entre Valls i Montblanc, el maig passat ■ ACN

l’Estat inclou una partida
per al subtram entre Terrassa i Caldes de Montbui
dels Quart Cinturó. També hi apareix una partida
de 6,4 milions per culminar la connexió entre l’A-2
i l’AP-7 a l’altura de Castellbisbal.
Pel que fa al desdoblament de l’N-II a les comarques gironines, els comptes inclouen una partida
per al tram entre Tordera i
Maçanet de la Selva de

Ajuntament de
Manlleu
ANUNCI

8,34 milions i 10,4 més
l’any 2022. Les obres de
millora en aquest tram de
8,9 quilòmetres ja han començat, però van amb retard. L’enllaç de l’A-2 a Vidreres té una partida
d’11,86 milions.
En l’apartat d’infraestructures ferroviàries hi
ha 337,06 milions per a rodalies, a més de 233 milions pendents de liquidació a la Generalitat corresponents al 2018. El corre-

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA,
DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT I DEL
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE
RESIDUS
El Ple municipal, en la sessió ordinària duta
a terme el dia 27.10.2020, va aprovar prendre en consideració la Memòria, el Projecte
d’establiment del Servei Municipal de Residus i el Reglament del Servei Municipal de
Residus, redactats per la Comissió d’Estudi
de l’exercici de la iniciativa per al desenvolupament d’aquesta activitat econòmica i d’establiment del servei.
Amb aquest anunci s’obre un termini d’informació pública de l’aprovació dels esmentats
tres documents, mitjançant inserció en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), al diari “El Punt Avui”
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant
un termini de trenta dies, comptat des de
l’endemà de la data de la darrera d’aquestes
publicacions. Durant aquest lapse de temps,
les persones interessades podran consultar i
examinar el text de la norma a través de la
pàgina web de la seu electrònica –L’Ajuntament a un clic–, disponible 24 h al dia els 7
dies de la setmana, en l’apartat Normativa,
dins l’àmbit de Normativa en tràmit, o bé, si
així ho desitgen, podran consultar-ho presencialment a les oficines d’atenció ciutadana municipals en horari d’atenció al públic
entre les 9.00 i les 14 hores i formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de
manifest les al·legacions que considerin
oportunes al text d’algun dels tres documents.
El present anunci servirà de notificació a les
persones interessades, en cas que no pugui
efectuar-se la notificació personal de l’atorgament del tràmit d’audiència.
L’alcalde. Àlex Garrido i Serra
Manlleu, 27.10.2020

EDICTE
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió extraordinària el dia
27 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa
del 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, per a l’exercici 2021 (Exp. 296/2020).
De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del Text
refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text de la
modificació de l’Ordenança fiscal aprovada
estaran exposats al públic a la secretaria del
Consell Comarcal durant el període de 30
dies, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPL
o en el diari El Punt Avui, diari de màxima difusió de la província, perquè els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les al·legacions que considerin convenients.
Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.

dor mediterrani té consignats 100 milions, 191 són
per a corredors de la xarxa
transeuropea de transport i 142,71 per a la línia
Vandellós-València. AdifAlta Velocitat preveu una
inversió de 432,06 milions
a Catalunya.
Els aeroports sumen
118,88 milions, dels que
102,3 són per al de Barcelona, mentre que als ports
de l’Estat es preveu invertir 197,22 milions. ■

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA DE SOCIS SOCIETAT
COOPERATIVA DELTA, SCCL
D’acord amb els articles 41 i 42 dels Estatuts Socials, el Consell Rector de la
nostra cooperativa ha convocat JUNTA
GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS per
al proper dijous 19 de novembre del
2020, a dos quarts de set de la tarda en
primera convocatòria i a les set en segona convocatòria, al nostre local social
del carrer Séquia, núm. 9, baixos, de Girona (entrant pàrquing), sota el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Informe de l’interventor de comptes.
2. Aprovació dels comptes anyals del
2019.
3. Aplicació dels resultats i Fons de
Reserves.
4. Mocions i propostes dels socis.
Girona, 22 d’octubre del 2020.
El secretari

L’endarreriment en l’execució
de les obres del corredor mediterrani, que obliguen a tallar la circulació del tram de la
línia R4 de rodalies entre
Martorell i Sant Sadurní
d’Anoia, faran que el tall
s’allargui fins al final de l’any.
Així ho va comunicar ahir Adif
als alcaldes dels municipis
afectats i als responsables de
Rodalies i de la Generalitat.
Estava previst que tram es
pogués reobrir el 16 de novembre i fonts d’Adif asseguren que les causes del retard
són alienes a les obres i que
s’estan reprogramant per optimitzar els terminis previstos dels treballs pendents i
ajustar la data de finalització,
que mantenen que no serà
més enllà de final d’any. Les
obres en aquest tram del corredor mediterrani permetran
la connexió amb la xarxa ferroviària europea. Mentre durarà el tall es mantindrà el
servei alternatiu de transport
de passatgers per carretera.

109004-1234139L

Obres llargament esperades i ajornades apareixen
amb partides importants
a la proposta de pressupostos generals de l’Estat
per al 2021, en els quals
també apareixen partides
sense cap consignació específica. Destaquen els 24
milions consignats per a
l’autovia A-27, en el tram
entre Valls i Montblanc,
que inclou el túnel del coll
de Lilla. Hi ha també una
previsió d’inversió de 25
milions per al 2022 i de 8,4
per a l’any 2023. En aquesta infraestructura s’ha
previst una partida de
100.000 euros per a la
connexió de l’A-27 amb
l’autopista AP-2 a Montblanc.
El tram entre Olesa de
Montserrat i Viladecavalls
de la B-40 és un altre dels
projectes que fa anys que
apareix en els pressupostos de l’Estat. La partida
de 13,6 milions per a l’any
vinent hauria de permetre
l’impuls definitiu a aquest
tram. Tot i la controvèrsia
que genera al territori,

856224-1234712Q

ANUNCI

Referència: Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021
Data d’aprovació provisional: 27 d’octubre
de 2020
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en sessió extraordinària urgent celebrada el 27 d’octubre de 2020, ha adoptat
l’acord d’aprovar provisionalment la modificació, per a l’exercici 2021, de les següents
ordenances fiscals:
- Ordenança Fiscal núm. 0 – Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
- Ordenança Fiscal núm. 1 – Impost de béns
immobles (IBI)
- Ordenança Fiscal núm. 2 – Impost de vehicles (IVTM)
- Ordenança Fiscal núm. 5 – Impost de
construcció, instal·lacions i obres (ICIO)
- Ordenança Fiscal núm. 12 – Taxa per serveis urbanístics, llicències o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
- Ordenança Fiscal núm. 15 – Taxa per la recollida de residus
- Ordenança Fiscal núm. 16 – Taxa per la
prestació dels serveis dels Mercats Municipals
- Ordenança Fiscal núm. 18 – Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal
En compliment del que disposa l'article 17
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat
amb l’article 53.1 e) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal de règim local,
d’atribució de la competència per publicar
els acords municipals, l'acord provisional i
els seus antecedents, així com les corresponents modificacions de les ordenances fiscals, estaran exposades al públic en
el tauler d'anuncis del Web municipal durant
trenta dies a comptar des del següent al de
la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en un
diari dels de major circulació per tal que els
interessats puguin examinar l'expedient i
presentar les reclamacions i/o al·legacions
que considerin oportunes.
Si no es presenta cap reclamació ni al·legació, les modificacions de les ordenances esmentades esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la
seva publicació, tal com disposa l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

aEls pressupostos de l’Estat consignen partides per al túnel de Lilla de l’A-27 i el tram de la B-40 entre
Olesa i Viladecavalls aLes infraestructures ferroviàries s’emporten una bona part de les inversions

151527-1234707Q

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès

133133-1234718Q

Un taxista de Barcelona ha acceptat una condemna per un
delicte contra els drets fonamentals per haver refusat dur
al seu vehicle el gos pigall
d’una persona amb ceguesa. El
jutjat penal 20 l’ha condemnat
a sis mesos d’inhabilitació per
conduir taxis i abonar una indemnització de 1.600 euros a
la persona afectada, la majoria
per danys morals. El fiscal de
delictes d’odi i discriminació,
Miguel Ángel Aguilar, destaca
que és la primera a l’Estat espanyol per aquesta negació
d’un servei privat, tot contravenint les lleis del Parlament del
2009 i el 2003, sobre l’accés a
l’entorn de les persones amb
discapacitat visual amb gos
guia i la llei del taxi. Els fets van
passar el 2018 a l’avinguda
Meridiana, i quan el taxista va
veure l’animal va cridar: “Gossos, no!” i va arrencar, fet que
va provocar que l’home es donés un cop i li provoqués contusions. La fiscalia de Barcelona anima a denunciar fets com
aquest dels quals altres persones hagin pogut ser víctimes, i
que professionals de serveis
“no incorrin en discriminacions”. ■ M.P.

Finançament per fer avançar
obres llargament ajornades

166503-1234711L

Condemnat un
taxista per no haver
acceptar el gos
pigall d’un client

Ajuntament de Manlleu
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
Mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 d’octubre de
2020, es sotmet a informació pública l’expedient, aprovat en la sessió plenària el 27 d’octubre de
2020, Modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2021, d’acord amb el que disposa l’article

Tremp, Pallars Jussà, 28 d’octubre de 2020

17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El president

Àlex Garrido i Serra

Sr. Josep M. Mullol Miret

30-10-2020

166503-1234643Q

