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Amb l’aigua al coll
Els efectes de la Covid-19 situen molts sectors econòmics al límit

Dotze empresaris i autònoms expliquen la seva problemàtica

CÀTERING “Hem fet un 65% menys de
facturació. Les pèrdues són astronòmiques”

CENTRE D’ESTÈTICA “D’un dia per l’altre
has de tancar i al carrer tot continua igual”

ATRACCIONS INFANTILS “Ningú ens
atura els rebuts de la llum o els impostos”

PERRUQUERIA “També ens afecten les
restriccions i no fem el que voldríem”

CADENA HOTELERA “És com el joc de
l’oca. I un dia tornes a començar”

TURISME RURAL “Hem aturat alguna
inversió prevista i ens esperarem”

HOTEL DE MUNTANYA “Està sent més
llarg de l’esperat. Sembla que no acabi mai”

RESTAURANT “Tenim clients que fan un
acte de resistència, però no n’hi ha prou”

FLORISTERIA “El negoci queda tocat
amb la suspensió dels casaments”

FOTOGRAFIA “Ja no cobro res i estic
recorrent als estalvis. A veure quant aguanto”

SALA DE CINEMA “Aquesta crisi és la més
bèstia mai viscuda i afecta tothom”

PROVEÏDOR “S’està criminalitzant un sector
clau com és el de l’hostaleria”
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Trump accelera per escurçar distàncies amb Biden
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Entrevista
Alejandro Fernández
President del Partit Popular
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“La via unilateral
ha acabat per
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uan es van fer les
consultes popu-

lars d’ara ja fa una dè-
cada, aquelles que
van començar a
Arenys de Munt, hi

havia un debat dins del creixent movi-
ment independentista sobre el to que
havien de tenir aquelles campanyes.
Res de bascos als mítings, ni estelades
vermelles, ni, per l’amor de Déu, paios
amb caputxes. Això, deien, podia es-
pantar les “tietes” (i els “tiets”, oi?). Un
diputat abertzale, estelades vermelles,
caputxes a la cara en una mani, eren
sinònim d’aldarulls, crits, vidrieres de
McDonald’s trencats, corredisses amb
antidisturbis. I alguns oracles veien el
nou independentisme tan feble, tan
nyicris, que s’espantaria amb l’aparició
del primer problema, de la primera re-
pressió, i preferiria l’immobilisme.

Anys després va arribar i l’1 d’octu-
bre. I aquell dia, ¿qui hi havia a les 6 i 7
del matí defensant els col·legis? Doncs
justament aquelles “tietes” (i “tiets”,
coi!) que havien votat Pujol (o Mara-
gall) bona part de la seva vida, i aquells
nous indepes sorgits de les classes
mitjanes i en molts casos de la immi-
gració dels seixanta i setanta. I no, no
es van espantar amb l’aparició de la
primera furgoneta policial. Van aguan-
tar els cops de porra, i l’endemà no ha-
vien deixat de ser independentistes, si-
nó que ho eren i més convençuts. Per
tot això, és frustrant veure com alguns
líders independentistes van reprendre
la tardor del 2017 el missatge paterna-
lista i encara avui l’utilitzen per fer ac-
ceptable l’immobilisme. Ara que vin-
dran eleccions estaria bé abandonar
paternalismes, deixar de considerar la
gent feble, nyicris o infantil, i parlar clar
d’allò que s’hi vol i s’hi pot fer.

Q

Keep calm
David Marín

Acceptar
l’immobilisme

El Punt Avui expressa la seva opinió únicament
en els editorials. Els articles firmats exposen les
opinions dels seus autors.
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El que havia de ser el dipòsit
de gas natural més gran de

l’Estat s’ha convertit en un dels afers
més escandalosos de connivència
entre el poder polític i l’econòmic de
les últimes dècades. N’hi ha hagut
d’altres, però el cas Castor és un au-
tèntic atemptat a la decència. Una
vergonya. De fet, ho és des del mo-
ment que es va aprovar el projecte, ja
fa 12 anys, amb José Luis Rodríguez
Zapatero com a president del govern
espanyol, al final de la bombolla im-
mobiliària i el començament de la
penúltima crisi. I no ha deixat de ser-
ho, amb diferents episodis, fins ara
mateix, que el Tribunal Suprem ha
sentenciat que la factura del monu-
mental nyap tècnic, econòmic i polí-

tic l’haurà de pagar l’Estat, com a ti-
tular del sistema gasista. És a dir, que
l’hem de pagar tots els ciutadans. Ni
més ni menys que 1.350 milions
d’euros que han de sortir de la butxa-
ca del contribuent per anar a la de la
constructora ACS, de Florentino Pé-
rez, per a desmuntar la plataforma,
que encara s’aixeca a la costa de Vi-
naròs.

L’alarma social que van generar
els més de 500 terratrèmols provo-
cats per l’activitat del magatzem de
gas va provocar la paralització del
projecte. Ara, la constatació que el
fiasco milionari l’haurem de pagar
entre tots també en provoca, d’alar-
ma, però res indica que es pugui pa-

ralitzar la injustícia. El grup ciutadà
Cas Castor, format per Xnet, l’Obser-
vatori del Deute i l’Institut de Drets
Humans de Catalunya, prepara una
proposició de llei perquè sigui ACS la
que assumeixi els costos del projec-
te fallit, perquè té capacitat finance-
ra per fer-ho. Però els mateixos im-
pulsors de la iniciativa ciutadana no
es mostren gens optimistes respecte
dels resultats. Veuen difícil que la
proposició prosperi perquè necessi-
ta el suport dels grups polítics que
són corresponsables del nyap. És un
exemple sagnant, un altre, de priva-
tització de beneficis i socialització de
pèrdues, en el qual han participat
tant els governs del PSOE com els
del PP, des del 2008 ençà.

La vergonya del cas Castor
EDITORIAL

La frase del dia

“Messi és el millor
futbolista de tots els
temps. I qui soc jo per
canviar-lo? Si allà l’han
acceptat durant anys
i no l’han canviat?”

Quique
Setién
EXENTRENADOR DEL BARÇA

urant el primer confinament,
em van haver de portar a l’hos-
pital per un conat d’infart que

va acabar resultant una “tensió mus-
culoesquelètica” causada, a falta d’al-
tres indicis, per una crisi d’ansietat.
Feia vint-i-sis dies que estàvem tan-
cats a casa. No tenia pas sensació
d’angoixa, sinó més aviat de fatiga, de
desconcert, de desgana, però la met-
gessa va advertir-me que, mentre nos-
altres creiem que resistim, l’organis-
me arriba a una espècie de col·lapse i
es revolta. La possibilitat que el cos, el
teu propi cos, prengui decisions pel
seu compte la vaig trobar per un mo-
ment pertorbadora, fins que vaig ado-

D nar-me que ja és el que fa la major part
del temps, mantenint-nos vius encara
que hàgim optat per anar-nos desvi-
vint. De fet, vaig estar aguantant qua-
tre hores un dolor intens al pit abans
no vaig trucar a emergències, dema-
nant perdó un munt de vegades per-
què la hipòtesi d’un infart, en aquelles
circumstàncies, amb els hospitals des-
bordats de pacients de covid i el perso-
nal sanitari extenuat, em va sonar, en
dir-la en veu alta, d’una espantosa tri-
vialitat. Van ser ells, en tot cas, qui
van insistir a enviar-me una ambulàn-
cia per acompanyar-me a l’hospital. Va
ser el primer cop que em van donar
una mascareta: encara no en tenien ni

a les farmàcies. Mentiria si digués que
no vaig anar-hi amb por. S’explicaven
coses terribles de contagis massius als
hospitals. Però, en lloc d’això, em va
tocar una metgessa que trobava inde-
corós que m’haguessin conduït a un
box ocupat per una altra dona, només
perquè no hi havia cortineta entremig.
“La dignitat és l’últim que hem de per-
dre”, deia seriosa mentre em buscava
la intimitat d’un altre compartiment.
Aquesta pandèmia, penso a les portes
d’un nou confinament, no farà caure
cap govern. Sempre hi haurà un brot
d’hospitalitat que ens privarà de revol-
tar-nos. Som com un cos que segueix
funcionant, malgrat ell mateix.

De set en set

Eva Vàzquez

Mentre el
cos aguanti

La foto

Tots Sants es va celebrar ahir arreu del món. A la fotografia, una dona deixa flors en
una sepultura d’un cementiri de Sarajevo ■ EFE
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er ser l’animal més intel·ligent
del planeta, l’ésser humà demos-
tra sovint que no n’és gaire, d’in-

tel·ligent. Primer cap de setmana de
confinament dins dels límits del muni-
cipi on visqui cadascú. Els municipis ca-
talans tenen una superfície mitjana de
33,86 km². Un espai prou gran perquè
ningú hagi d’anar al poble veí, però feta
la llei, feta la trampa. Amb l’excusa que
pots canviar de terme municipal si vas
dalt d’una bicicleta, molta gent ha apro-
fitat el cap de setmana per saltar-se les
normes sanitàries. No per fer esport, si-
nó per pedalejar a tall de passeig. Amb
la colla, amb la mainada i perquè sí. Els
municipis travessats per carrils bici in-
termunicipals n’han estat testimonis
tots dos dies.

Després de mesos de confinaments,
males notícies i mals pronòstics, és nor-
mal que la gent es vulgui esbargir. Nin-
gú diu que s’hagin de quedar tancats a

P “La instrucció de
no sortir del terme
municipal era
senzilla de seguir,
però, com sempre,
hi ha qui va a la seva

casa. Ni les autoritats sanitàries. No-
més que facin el que vulguin al seu ter-
me municipal. La instrucció era senzi-
lla i gens complicada de seguir, però,
com sempre, hi ha qui va a la seva. Sem-
bla que en aquesta societat l’única ma-
nera que es compleixin les normes és

quan se sanciona i es coarta. Si estàs
disposat a vulnerar un confinament pe-
rimetral de tan sols dos dies, què més et
saltaràs? Després sentiràs a dir que els
polítics ho fan tan malament i que no hi
entenen res, que tot va tan malament i
que hi ha negocis que tanquen. Doncs
sí. Hi ha moltes persones que ho passen
malament per aquesta pandèmia. Molta
gent que ha perdut éssers estimats i
molts ciutadans que estan desesperats
perquè han hagut d’abaixar persianes.
Com a societat, o ens posem al cap que
hem de complir el que se’ns demani des
del punt de vista sanitari o no ens en
sortirem. Llibertat és una paraula que
va associada també a responsabilitat.
Qui vulgui anar a passeig amb bici per-
què als nens els toqui l’aire, qui s’empa-
drona a segones residències per anar-hi
a passar el cap de setmana i qui fa fes-
tes, que facin el que vulguin. Però que
no posin en perill la resta.

Pensar en els altres
David Brugué / dbrugue@elpuntavui.cat  A la tres.

Fem que el català
sobrevisqui
b “Buenos días, ¿te ayudo?”

“Bon dia, de moment vaig mirant,
gràcies.”

Aquesta és la dura realitat, lin-
güísticament parlant, amb què
ens trobem molts dels catalanopar-
lants establerts a Barcelona i que
ens esforcem dia rere dia perquè el
català sobrevisqui. El que més m’in-
digna, però, és que moltes d’aques-
tes persones que en entrar en un
comerç se’t dirigeixen en castellà
també són catalanoparlants. Per
què has de canviar la teva llengua,
llavors?

Cal que seguim responent en ca-
talà encara que se’ns dirigeixin en
castellà, però el que encara és més
necessari és que el sector dels ser-
veis esculli el català per encetar
aquestes converses.

No volem que el català desapare-
gui, però no ens enganyem, així és
com moren les llengües: substitu-
int-les per d’altres, deixant-les d’uti-
litzar.
JÚLIA ARMENGOL
Tàrrega (Urgell)

Ens prenen el pèl

b El mateix dia que s’imposava l’es-
tat d’alarma, i es limitaven les reu-
nions a un màxim de sis persones a
tot Espanya, es va celebrar una en-
trega de premis organitzada per un
mitjà de comunicació. En aquesta
celebració, hi van assistir aproxima-
dament 150 persones del món polí-
tic i empresarial, entre les quals hi
havia el ministre de Sanitat.

En la situació de crisi greu en què
es troba el país, on el personal sani-
tari està desbordat, hi ha famílies
abocades a la misèria per les mesu-
res adoptades i limitacions de tota
mena als ciutadans, que encara hi
hagi personatges de responsabilitat
política, com el senyor Illa, que no
només permetin esdeveniments
com la gala mencionada, sinó que hi
participin, sincerament, és insul-
tant.

Predicar amb l’exemple és una de
les obligacions que té un responsa-
ble polític, i encara més un ministre
de Sanitat en temps de pandèmia.
Si ni Salvador Illa compleix amb les
imposicions que ell mateix esta-
bleix, llavors, quina legitimitat moral
tenen aquests acords?

Mirin, senyors, estic disposada a
sacrificar la meva activitat social, in-
clús acadèmica si així protegeixo els
més vulnerables, i facilito la feina als
sanitaris. Ara, al que no estic dispo-
sada és que em prenguin el pèl.
AINA SORRIBAS
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

Les cares de la notícia

Les dificultats s’han accentuat per a les famílies mo-
noparentals des de l’aparició de la pandèmia de la Co-
vid-19. Sobretot, les llars encapçalades per dones,
que carreguen també amb les desigualtats de gènere.
I la tasca és ingent per aconseguir visibilització.

LÍDER DE VOX

S’agreugen els problemes

Santiago Abascal i la resta de líders de Vox continuen
escalfant els ànims i donant suport als aldarulls que
s’han produït en diversos punts de l’Estat contra les
restriccions sanitàries. La posició de la ultradreta,
com sempre, populista i tergiversant la realitat.
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Retrat del món rural
Antoni Pladevall

Piròman polític
Santiago Abascal

-+=

Sònia Bardají

Aquest novel·lista prolífic acaba de publicar La clau
anglesa, en què retrata la desaparició del món dels
masovers a causa de la crisi econòmica. Professor de
llatí i grec, fa 40 anys que escriu i ha guanyat premis
literaris importants. Un referent.

NOVEL·LISTA

PRESIDENTA FEDERACIÓ DE FAMÍLIES MONOPARENTALS

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Eva G. Pagán

El no tampoc
és la resposta

i ha qui viu amb el no instal·lat a la seva vida. Te’ls
trobes en el grup de pares de l’escola, criticant que

els professors tenen una vida molt regalada “i més
durant el confinament, a casa tan tranquils”, com si la
docència a distància consistís a mirar sèries des del
sofà. Te’ls trobes també en entrar a l’edifici, queixant-se
de l’obligació de dur les mascaretes al carrer (a
l’ascensor, ja veus que se les treuen) per un virus que,
diuen, no existeix “perquè no sé què és, però alguna

cosa els interessa als qui manen”. A
l’estiu, es van queixar al
supermercat que no podien anar de
vacances allà on volien, i ara es
planyen que els caps de setmana no
poden sortir del poble per anar a la
torre. Però són més llestos que
nosaltres, i si poden s’escapen al
Montseny, “i en cap moment hem
trobat cap patrulla.” Qui deia que

d’aquesta en sortirem millors? Segur que peco d’ovella
que segueix el ramat, però no me’n sento. Intento fer el
que em van ensenyar a casa: adaptar-me, aixecar-me si
caic i intentar fer (fer-me, fer-nos) d’aquest món un lloc
digne. No dic que sigui fàcil, és cert. No puc dir que es
reinventin aquells a qui han contractat en negre i ara no
tenen res, als qui depenen dels negocis i han hagut de
tancar, als qui no els arriba amb l’ERTO i se’ls acumulen
els deutes. Però el no tampoc és la resposta.

H

Ara, es
planyen que
els caps de
setmana no
poden sortir
del poble



stà tipificat com a delicte, des del
1995, en els articles 490.3 i 491
del Codi Penal, tot i que els orí-
gens són medievals: qui calumniï

o injuriï el rei o algun membre de la famí-
lia reial, o utilitzi la seva imatge de mane-
ra “que pugui danyar el prestigi de la co-
rona”, s’exposa a fins a dos anys de presó
i a multes, que no especifica, de fins a
vint mesos. I encara un altre article, el
543, fixa multes “de set a dotze mesos”
per “les ofenses o ultratges de paraula,
per escrit o de fet a Espanya, a les seves
comunitats autònomes o als seus símbols
o emblemes efectuats amb publicitat”.

Els partits republicans, adduint l’ana-
cronisme i l’atac que suposen a un dret
fonamental com la llibertat d’expressió,
inclòs en tots els tractats internacionals
subscrits per l’Estat, fa anys que recla-
men que s’eliminin del Codi Penal –ERC
ha presentat fins a cinc proposicions de
llei en el mateix sentit des del 2008–, pe-
rò sempre fins ara, inclòs l’últim intent
la setmana passada, han topat amb el
cop de porta del Congrés, amb l’absoluta
complicitat del PSOE. De fet, el penúltim
debat, el març del 2018, ja va coincidir
casualment amb el dia que es coneixia
la sentència del Tribunal Europeu de
Drets Humans que exonerava els autors
de la crema de fotos dels reis en una ma-
nifestació a Girona el setembre del 2007.
Des d’aleshores, malgrat que el pronun-
ciament europeu fixava jurisprudència
clara –de fet, el TEDH ja en fixava en la
sentència del 2011 del cas Otegi–, no s’ha
avançat gaire en la despenalització, tot i
els focs d’encenalls. Abans de l’actual
pacte, l’octubre del mateix 2018, Pedro
Sánchez i Pablo Iglesias presentaven un
acord per al pressupost del 2019 que pre-
veia, entre altres coses, modificar articles
del Codi Penal com les injúries a la corona

E

o l’ofensa als sentiments religiosos. Coin-
cidint amb allò, un centenar de juristes
espanyols proposaven en un informe que
els delictes d’injúries passessin a regular-
se pel Codi Civil, i no pel Codi Penal.

Tot plegat, però, va quedar en paper
mullat pel desacord polític, i no va ser fins
a aquesta legislatura, el març passat, que
ERC i Bildu entraven un text al Senat en
els mateixos termes, que la mesa va ac-
ceptar a tràmit però que encara està pen-
dent de debatre’s. A l’agost, arran de la
fugida del rei emèrit i de la voluntat fins i
tot de denunciar el vicepresident Pere
Aragonès i altres polítics de l’Estat per
injúries a la monarquia, els republicans
van entrar la proposició de llei al Congrés,
amb l’aval afegit que el Grup de Drets Hu-
mans de l’ONU n’havia recomanat la des-
penalització en el seu examen periòdic a
l’Estat, i fins i tot al juliol el govern espa-
nyol li havia comunicat la intenció de re-
visar els delictes d’injúries a la corona.

Però ni així. En el debat de dimarts
passat, que va rebutjar la presa en consi-
deració tot i el suport de Podem i dels na-

cionalistes no espanyols, ERC va tornar
a instar els monàrquics a “deixar de sa-
cralitzar el rei” i a demostrar que “abans
són demòcrates”, però només va rebre
insults de les dretes per haver volgut “fer

el numeret” i pretendre “seguir insultant
Espanya i que li surti gratis”. En tot cas,
la prova del cotó fluix es feia al PSOE, i
per enèsima vegada no la va superar, ad-
duint que el TEDH “no demana” derogar
aquests tipus penals, i que “l’afectació
negativa als preceptes constitucionals ha
de comportar sanció jurídica”, tot un pas
enrere. “El debat és el tipus de sanció, ha
de ser profund i cal un consens bàsic que
no concorre ara”, etzibava la diputada
Leal Fernández, per a qui el legislador ha
de trobar un “necessari equilibri entre
les llibertats polítiques i l’honor de les
institucions”, i s’afegia a les dretes dient
que ara cal prioritzar la pandèmia. “Fins
quan podran continuar amagant les rei-
vindicacions de la majoria republicana?”,
es resignava el líder dels comuns al Con-
grés, Jaume Asens. Malgrat tot, això sí,
no perdia l’esperança amb els socialistes:
“És la segona vegada que tenim discre-
pàncies, però esperem que la tercera si-
gui la bona. Vostès tenen també una àni-
ma republicana”, deia als socis de govern.
Si de cas, que s’esperi assegut. ■

L’etern blindatge del rei
Òscar Palau
BARCELONA

PROTECCIÓ · El Congrés, amb el vot del PSOE i de les dretes, tomba per enèsima vegada l’intent de despenalitzar el delicte
d’injúries a la corona i d’ultratge a Espanya SORDS · Fan cas omís de la jurisprudència del TEDH i les recomanacions de l’ONU

El TEDH va exonerar el 2018 la crema de fotos del rei, però injuriar-lo encara està penat ■ J.L.
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Ajuntament 
d’Aitona 

EDICTE

Sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança gene-
ral de circulació

El Ple de la Corporació, en sessió extraor-
dinària de 27 d’octubre de 2020, ha aprovat
inicialment l’Ordenança general de circulació.

L’acord inicial se sotmet a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils, comptat des
de l’endemà de la darrera publicació dels
edictes corresponents al BOP, el DOGC i el
diari El Punt Avui, per tal que s’hi puguin for-
mular al·legacions i reclamacions.

L’expedient es pot consultar a la Secretaria de
l’Ajuntament, al carrer Major, 6, de dilluns a
divendres, de les 9 a les 14 hores, i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica (https://tau-
ler.seu.cat/inici.do?idens=2503870005).

L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu
si dins del termini assenyalat no s’hi formulen
reclamacions ni al·legacions.

Aitona, 27 de desembre de 2020
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve
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ra farà dos anys, Ale-
jandro Fernández (Tar-
ragona, 1976) assumia
el lideratge del PP en

un context electoral especial-
ment advers. En una conjuntu-
ra endimoniada arran de la pan-
dèmia, en aquesta entrevista
parlem de l’actualitat i les pers-
pectives d’un partit que ja creu
que ha deixat enrere el sotrac.

Està d’acord amb les darreres
mesures que s’han pres per fre-
nar els contagis, tenint present
que el PP va ser crític amb les
restriccions imposades al sec-
tor de la restauració?
Nosaltres mantenim que hi ha-
via alternatives. Una de les coses
que defensem és que hi ha me-
sures que han de ser comunes a
totes les comunitats. Perquè, si
no, el que t’acaba passant és que
a Peníscola, a la Franja o a An-
dorra els restaurants són plens
de catalans, fet que indica que la
gent s’està movent igual, però
estàs destruint l’economia local.
S’hauria d’haver buscat alguna
fórmula, com la d’Itàlia, on bars
i restaurants tanquen a la tarda.
Hi ha determinades decisions
que, si no les pren tothom, són
contraproduents. A Catalunya
està creixent molt el nombre de
contagis i l’economia s’està des-
truint, mentre que en altres co-
munitats l’economia està resis-
tint més i les xifres sanitàries
també són millors.

La darrera enquesta del CEO re-
vela que la ciutadania censura
el paper dels partits en aquesta
crisi. Fan autocrítica?
Cal tenir present que la classe
política, primer, i la periodística,
després, en qualsevol enquesta

A
sempre són els col·lectius més
mal valorats. Des de sempre. Dit
això, és evident que des de fa
temps la classe política no està a
l’altura als ulls de la ciutadania.
Durant la Transició, sí que hi va
haver una mena de lluna de mel
entre els dos àmbits, però ara,
en general, sí que ens hauríem
de replantejar el nostre paper.

Però no creu que el que passa a
Madrid alimenta la percepció
que la pandèmia és el pretext
per a la batussa política?
Per desgràcia, això no només
està passant a Madrid. Aquí
també ens hi trobem. Cal recor-
dar, per exemple, que el senyor
Oriol Mitjà va dir a TV3 que la
immensa majoria dels respon-
sables del govern havien de per-
dre el càrrec. En moltes oca-
sions, ha semblat que els movi-
ments al govern català han obe-
ït més a una lluita caïnita entre
ERC i JxCat que no pas a la vo-
luntat de centrar-se en la gestió
de la crisi. Aquesta visió que la
política, a vegades, ha distorsio-
nat una bona gestió no es dona
únicament en una comunitat,
sinó en unes quantes, inclosa
Catalunya.

Parlem d’eleccions. El PP enca-
ra manté aquella proposta de
fer una candidatura conjunta
amb Ciutadans?
S’està estudiant, perquè les co-
ses canvien. No és el mateix fer
una coalició en unes eleccions de
caire clarament plebiscitari, en
què, per tant, la ideologia es di-
lueix, ja que el debat se circums-
criu a “independència sí o no”,
que en uns comicis que sembla
que ja no tindran aquest caràcter
en un context de pandèmia i de
crisi econòmica. I, en aquesta
conjuntura, el model polític, eco-
nòmic i social que plantegi cada

partit serà un factor clau en la
decisió que prengui la ciutada-
nia. I nosaltres tenim un model
diferent que hem de reivindicar.
A més, també cal valorar què va
passar amb aquesta fórmula al
País Basc. Sense descartar res, i
assumint que tot s’ha de valorar,
sí que és cert que no es donen
les mateixes circumstàncies ara
que fa dos anys o tres.

En aquest escenari no plebisci-
tari que descriu, el votant con-
trari a la independència és més
que probable que no es mobilit-
zi. Temen que això passi?
Això, històricament, es dona en
unes eleccions, les autonòmi-
ques, en què es produeix allò
que s’anomena “vot diferen-
cial”. A Catalunya sempre hem
tingut una participació molt al-
ta en les estatals i, per contra,
en les autonòmiques hem tin-
gut índexs de participació que
durant l’època de Pujol eren del
60%. Qui eren els que es queda-
ven a casa? Doncs, bàsicament,
gent vinguda d’altres parts de
l’Estat que percebia aquelles
eleccions com una cosa aliena.
Això va canviar en les dues últi-
mes conteses, en què la gent es
va mobilitzar perquè el debat
sobre la independència era molt
intens. Ara, la percepció que te-
nim és que, efectivament, la
participació no serà tan alta. I,
davant d’això, tenim la respon-
sabilitat de mobilitzar i il·lusio-
nar aquest electorat, centrant
el debat no en la independència,
sinó en la nostra oferta política.

La tesi, per tant, és que ja no hi
ha procés?
No és que no hi hagi procés, sinó
que ha mutat. Recordem que el
Parlament ha estat incapaç de
publicar resolucions contra la
monarquia que havien estat vo-

tades. I això què significa? Que
la via unilateral, per molt que al-
guns facin gesticulacions, s’ha
acabat durant una temporada. I
tinc la sensació que la tensió s’ha
traslladat al Congrés dels Dipu-
tats, amb, per exemple, tot el
debat sobre la monarquia. Hi ha
una dada del CEO que assenyala
que el 41% dels catalans volen la
independència, però només el
14% la consideren possible. I ai-
xò ens dona a entendre que l’in-
dependentisme parla de seces-
sió, però, en realitat, la veu in-
viable i ara centra els esforços
en un canvi del model d’estat.

S’ha de dialogar amb l’indepen-
dentisme?
Depèn. Calen unes condicions,
com ara el respecte a la llei.
Així, sí. Al Parlament, quan cal
fer una proposta de resolució o
moció sobre sanitat o ensenya-
ment, ja dialoguem. I pactem.
Una altra cosa és parlar de co-
ses que siguin il·legals. I a mi,
en això, no m’hi trobaran.

Quan parlo de dialogar, vull dir
sobre l’articulació de l’Estat.
En democràcia, cada cambra té
les seves competències. I si algú
considera que ha de portar a de-
bat un projecte independentis-
ta al Congrés, hi ha el precedent
d’Ibarretxe, que de manera le-
gítima i legal ho va sotmetre a
votació. I la va perdre. Es parla
molt d’Escòcia, on és cert que la
proposta de referèndum va ser
acordada un cop, però després
de ser rebutjada moltes vegades
pel Parlament britànic; la dar-
rera, no fa pas tant. Si es volen
fer les coses, no s’ha de negociar
al marge de les institucions. Els
partits separatistes tenen tot el
dret del món a portar al Con-
grés les seves iniciatives, però
han d’acceptar el resultat.

Però aquest és un escenari de
no canvi que podria acabar con-
vertint el conflicte català en
crònic i, així, perpetuar una so-
cietat partida en dos i girada
d’esquena, no?
Aquells que es van inventar la
fórmula “independentistes ver-
sus unionistes” són els que vo-
lien dividir la societat a l’estil
irlandès. Mai de la vida, mai,
se’m va ocórrer pensar que Ca-
talunya havia de quedar dividi-
da en dues societats que gairebé
no es comuniquen. A mi m’agra-
dava la Catalunya d’abans del
procés, on hi havia una part im-
portant de la població que era
independentista, però no una

LLISTA AMB CS · “No és el mateix fer una coalició en unes eleccions de caire plebiscitari que en unes
que ja no tindran aquest caràcter pel context de pandèmia” COVID · “Els moviments al govern han obeït
més a una lluita caïnita entre ERC i JxCat que no pas a la voluntat de centrar-se en la gestió de la crisi”

Francesc Espiga
BARCELONA

“El nacionalisme
sempre ha estat
premiat a Madrid”

Alejandro Fernández President del PP a CatalunyaCAP AL 14-F. ELS GRUPS PARLAMENTARIS

❝La via unilateral s’ha
acabat durant una
temporada, per molt
que alguns facin
gesticulacions
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societat fracturada.

I atiar certs debats, com el de
la llengua, no creu que ha aju-
dat a polaritzar la divisió?
Una societat democràtica ha
d’estar preparada per parlar de la
qüestió lingüística. Catalunya té
un model aprovat pel Parlament
i que el Tribunal Constitucional
va considerar legal, en una part
substancial. I el País Basc en té
un altre, amb xarxes diferencia-
des. I què passa, que allà són tots
feixistes? És increïble que aquí
no es pugui ni parlar d’això. El
debat, si és respectuós, sigui del
tema que sigui, sempre és enri-
quidor. No hi pot haver qüestions

tabú de les quals no es pot parlar,
però el que no es pot fer és apro-
var resolucions il·legals. Perquè,
d’independència, és clar que se’n
pot parlar. El Parlament ho fa ca-
da dia i, de fet, fa vuit anys que
no parlem d’una altra cosa.

No es tracta tant de no poder
debatre sobre la llengua, no-
més faltaria, sinó de llançar re-
lats esbiaixats, com ara que
aquí el castellà està perseguit.
Qualsevol expressió que con-
tribueixi a generar conflicte,
malament. Però, insisteixo, no
es pot considerar que hi hagi
qüestions que són tòtems i so-
bre les quals no es pot discre-

par. I qui ho faci sobre el model
lingüístic que hi ha a Catalunya,
té tot el dret del món a fer-ho. I
el que no té cap sentit és que ai-
xò es percebi com una agressió
al català o a la cultura catalana.

En un debat recent, vostè dema-
nava autocrítica sobre la raó per
la qual no s’ha sabut, o no s’ha po-
gut, construir una alternativa al
nacionalisme. Per què ha estat?
Catalunya no ha tingut mai un
govern no nacionalista. És l’úni-
ca comunitat de l’Estat on no
hi ha hagut mai una alternança
ideològica pura. Han canviat els
actors, però el nacionalisme
sempre ha estat present en el

poder. I jo el que dic és que allò
que s’anomena “constituciona-
lisme” ha tingut problemes per
articular un projecte polític a
Catalunya, perquè sempre ha
topat amb un context de nego-
ciacions entre el poder polític
d’aquí i Madrid. I la meitat de
la població, els constituciona-
listes, hem quedat al marge
d’aquestes negociacions. I això
ha impedit la construcció d’un
projecte alternatiu sòlid. I, so-
bre això, cal ser crític.

El que diu és que l’anomenat
“constitucionalisme català”
s’ha sentit orfe, o traït, pel
constitucionalisme estatal?

El que dic és que, contràriament
al que es diu, el nacionalisme ca-
talà ha estat sempre premiat a
Madrid, no castigat. I la prova
més evident d’això és que Pujol
va tenir la clau amb Felipe Gon-
zález i Aznar. I Carod-Rovira,
amb Zapatero. El nacionalisme
no ha estat mai un actor trepit-
jat o marginat. Ha estat decisiu
en la política espanyola.

La qüestió dels presos és, ara
mateix, un element que impe-
deix trobar el desllorigador de la
situació política a Catalunya?
L’estat de dret s’ha de respec-
tar, així com la independència
del poder judicial. I qualsevol
acció política, sigui del poder le-
gislatiu o executiu, hauria de
poder fer la seva feina al marge
de les decisions judicials que
es prenguin. I qui vulgui conta-
minar la política catalana per
aquesta qüestió, comet un er-
ror. I si parlem d’indults, aques-
ta és una decisió discrecional
del govern. Però s’envia un mis-
satge negatiu si s’indulta perso-
nes que diuen que ho tornarien
a fer. Seria un error.

El PP corre el risc de convertir-
se en un partit subsidiari a les
institucions?
Les dades revelen que estem
tornant a créixer. Totes les en-
questes ens donen una posició
similar a la dels comuns, i ningú
considera que siguin un actor
marginal. És cert que hem tin-
gut un cicle electoral terrible,
però en les darreres generals ja
es van veure símptomes de revi-
falla. A més, el partit no ha per-
dut implantació territorial, sinó
càrrecs públics.

La tria de Josep Bou a Barcelo-
na va ser un error?
No, i per dos motius. Continuo
pensant que és bo que persones
que no són polítics professio-
nals participin en la vida públi-
ca. I també estic satisfet per-
què, en una etapa molt compli-
cada, es va aconseguir mante-
nir la representació a l’Ajunta-
ment de Barcelona. I, en això,
el candidat hi va tenir una inci-
dència decisiva. Després és evi-
dent que la política no és un bal-
neari, i hi passen coses, però,
tot i així, jo estic satisfet. ■

L’entrevista sencera,
a www.elpuntavui.cat�

❝❝ No hem de centrar
el debat electoral en
la independència,
sinó en la nostra
oferta política

Qui discrepi del
model lingüístic que
hi ha a Catalunya,
té tot el dret del
món a fer-ho

❝S’envia un missatge
negatiu si s’indulta
aquells que diuen
que ho tornarien a
fer; seria un error

Alejandro Fernández, fotografiat
davant la seu del PP al carrer Urgell
de Barcelona ■ ORIOL DURAN

❝Hem tingut un cicle
electoral terrible,
però en les generals
ja es van veure
senyals de revifalla
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El nombre d’accidents mortals es
redueix un 42% respecte del 2019
El Servei Català de Trànsit
(SCT) va fer balanç d’acciden-
talitat a les carreteres des de
l’1 de gener fins al 31 d’octubre
d’aquest any, període en el
qual 91 persones han mort en
83 accidents mortals a les
carreteres catalanes. Aques-
tes xifres suposen un descens
d’un 42% en el nombre de
víctimes mortals respecte del
mateix període de l’any pas-
sat, quan van perdre la vida
157 persones en 144 sinistres.
Pel que fa a la xifra d’accidents
mortals, hi ha hagut un des-
cens d’un 42,4% respecte del
2019.

Trànsit, però, avisa que s’ha
de tenir en compte que la re-
ducció de l’accidentalitat ha
tingut lloc en un context mar-
cat pel descens de la mobilitat

TRÀNSIT

arran de les restriccions de-
cretades per frenar la propa-
gació de la Covid-19, per la
qual cosa la xifra està subjecte
a un context molt determinat.

El Servei Català de Trànsit
també ha fet la comparació

amb el 2010, any de referència
per al compliment dels objec-
tius europeus, i d’acord amb
aquest paràmetre les víctimes
mortals a la xarxa viària inter-
urbana de Catalunya s’han re-
duït un 56,2%, atès que fa una

dècada havien perdut la vida
208 persones en el mateix pe-
ríode. Una baixada molt influ-
ïda per les restriccions.

A l’octubre, 8 persones van
perdre la vida a les carreteres
catalanes, cosa que suposa
una reducció d’un 61,9% res-
pecte de l’octubre de l’any
passat, quan van morir 21 per-
sones. Cal destacar que
aquest any hi ha un repunt en
el nombre de víctimes mortals
en les furgonetes, amb 12 víc-
times mortals enfront de les 9
de l’any passat. Trànsit recor-
da la importància del manteni-
ment dels vehicles i demana
també als professionals del
transport que, sobretot en tra-
jectes de llarg recorregut,
s’aturin cada dues hores.
■ REDACCIÓ

Accident de trànsit entre dos vehicles a l’N-340 a Vallirana,
al Baix Llobregat ■ EVA GARCIA

Uns 250.000 contribuents,
beneficiats pel retoc en l’IRPF

ECONOMIA

El decret llei per retocar l’IRPF
que el govern aprovarà demà,
segons va anunciar dijous el
vicepresident Pere Aragonès,
beneficiarà uns 250.000 con-
tribuents, segons va explicar
el departament, ahir a Twitter.
El decret exonerarà de pagar
res, almenys dins del tram ca-
talà, i per tant evitarà penalit-
zar, les rendes més baixes pel
fet de tenir doble pagador en
ser beneficiàries d’un ERTO,
haver-se quedat a l’atur o te-

nir més d’un contracte. El re-
toc es dirigeix als treballadors
amb un sou brut entre 14.000
i 22.000 euros, que passaran
a estar obligats a fer la decla-
ració de renda el 2021, en te-
nir més d’una font d’ingres-
sos. El retoc consistirà a intro-
duir una deducció autonòmi-
ca de l’IRPF equivalent a la di-
ferència entre la quota íntegra
autonòmica i la quota íntegra
estatal, sempre que la diferèn-
cia sigui positiva. ■ REDACCIÓ

Senserrich i Vilanova, nous
diputats per Torra i Pujol

POLÍTICA

Junts per Catalunya ha decidit
substituir, finalment, l’escó al
Parlament que el president
Quim Torra va haver d’abando-
nar al gener en ser inhabilitat.
L’exdiputada de Junts pel Sí
Maria Senserrich, que havia
deixat la política el setembre
del 2018, tornarà així aquesta
setmana fugaçment a l’hemici-
cle, on esdevindrà la cinquena
diputada del PDeCAT, de què
va ser portaveu, fins que s’es-
goti la legislatura, el 22 de de-

sembre, segons Efe. Tot just
avui, el PDeCAT donarà a co-
nèixer el resultat de les primà-
ries que ha fet el cap de setma-
na, amb Àngels Chacón com a
única candidata. Pel que fa al
relleu de l’exportaveu del grup,
Eduard Pujol, que ha plegat per
un presumpte cas d’assetja-
ment sexual, serà qui seguia
Senserrich en la llista de JxCat
per Barcelona, Santiago Vilano-
va, líder d’Els Verds-Alternativa
Verda. ■ REDACCIÓ
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SERVEIS ECONÒMICS
Ref.: 2020/2/ICA

ANUNCI 
D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2021
En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de Cas-
tellbisbal, en sessió plenària de data 26 d’octubre de 2020, ha aprovat, entre d’altres, i amb el
quòrum legalment exigible, l’acord següent:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamen-
tal de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modifi-
cacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat deri-
vada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats ad-
ministratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació esti-
mada no excedeix, en el seu conjunt, el cost previsible del servei o activitat que es prestarà, con-
forme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’a-
dopció dels següents:

A C O R D S
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Orde-
nances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal núm.13 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret pú-

blic municipals.
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius i re-

producció de documents de l’arxiu municipal.
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa sobre tinença d’animals.
Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la taxa sobre l’atorgament d’autorització d’ocupació i 

ús temporal de les instal·lacions d’horts urbans municipals.
SEGON. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de
2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia.
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisio-
nals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposi-
ció en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resul-
tin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
L’alcalde
Joan Playà Guirado
Castellbisbal, 27 d’octubre de 2020

Ajuntament de
Castellbisbal

831627-1234747L

EDICTE
En compliment del que disposen els articles 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisen-

des locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament,

en sessió del Ple de data 28/10/2020, ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’al-

tres, l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances

que a continuació es relacionen:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals

Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles.

Ordenança fiscal núm. 3. Impost de vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal núm. 4. Impost increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança fiscal núm. 6. Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escom-

braries i altres residus urbans.

Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per especta-

cles públics i grans transports.

Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per a la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari d’esta-

bliments, cursos i tallers relacionats amb salut pública i animals de companyia.

Ordenança fiscal núm. 17. Reguladora de les taxes per ocupació i aprofitaments especials de la

via pública i dels terrenys d’ús públic.

Annexos

Ordenança general de Preus públics i annexos

Ordenança 21: prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa als serveis de cementi-

ri, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local.

Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fis-

cals per a l’exercici del 2021 seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

de les bases del règim local; 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals apro-

vat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’a-

bril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords

provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a l’Àrea econòmica de

l’Ajuntament (plaça Don Miquel de Clariana, 5, 1r) durant 30 dies comptats des de l’endemà de la

publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin exa-

minar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Ajuntament 
de Vic
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ANUNCI

El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió extraordinària el dia
27 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’a-
provació inicial de la segona modificació de
l’Ordenança fiscal específica núm. 2.3, del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, regula-
dora del preu públic del servei de menjador
escolar per a l’exercici 2020 i següents.

De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 re-
guladora de les bases de règim local; l’arti-
cle 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 lo-
cal de Catalunya, aquest acord i el text de
l’Ordenança fiscal aprovada estaran expo-
sats al públic a la secretaria del Consell Co-
marcal durant el període de 30 dies comp-
tats a partir de l’endemà de la darrera publi-
cació 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·le-
gacions que considerin convenients.

Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense ne-
cessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança en el BOPL i en el diari El
Punt Avui.

Josep M. Mullol Miret
President
Tremp, Pallars Jussà, 28 d’octubre de 2020
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Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia

EDICTE
En compliment del que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va aprovar, amb caràcter provisio-
nal, la modificació de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
2021.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 del mateix Text refós, l’acord provisional de referèn-
cia serà objecte de publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de major difusió de la província, a fi que els interessats puguin exami-
nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes durant el termini de 30 dies
comptat des del dia següent al d’aquell en què tingui lloc la publicació de l’esmentat anunci de
l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional quedarà elevada automàti-
cament a definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que hi tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament apro-
vats.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
L’alcalde president,
Josep Maria Ribas i Ferrer
Sant Sadurní d’Anoia, 28 d’octubre de 2020338035-1234748L

Ajuntament de
Molins de Rei 

Rendes
3/2020/ORDEN

ANUNCI
Assumpte: Informació pública 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraor-
dinària celebrada el dia 22 d’octubre de
2020, va acordar aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2021.
En compliment de la normativa vigent, se
sotmet l’expedient a informació pública al
Negociat de Rendes, pel termini de trenta
dies hàbils, comptat des del 27 d’octubre de
2020 (dia següent a la publicació en el
BOP), a l’objecte que els interessats puguin
examinar-lo i presentar-hi les reclamacions o
al·legacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se cap reclamació
o al·legació, l’acord provisional esdevindrà
definitiu i no entrarà en vigor fins que no es
realitzi la publicació del text íntegre de la
modificació en el BOP.
Molins de Rei, 27 d’octubre de 2020
L’alcalde
Xavi Paz Penche

rcolomina
Resaltado
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