|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 22 DE DESEMBRE DEL 2021
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La població major de 85 anys
minva per primer cop en
quatre dècades per la covid
a Catalunya té 7.739.758 habitants i només creix per l’arribada d’immigració a El

Barcelonès és la comarca que més gent perd i la Cerdanya, la que més en guanya

Evolució demogràfica a Catalunya 2020/21
Comarca
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Aran
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà

Població
1-1-2021
45.198
140.429
110.502
20.240
3.972
124.399
10.265
179.770
196.718
78.953
135.555
828.732
110.086
2.283.173
40.009

Variació
2020
+334
+1.070
+718
+231
+116
+1.282
+227
+619
+1.459
+1.045
+1.873
+210
+2.930
-11.441
+178

Població Variació
2020
1-1-2021
Cerdanya
19.107
+711
Conca de Barberà 19.990
+179
Garraf
152.192 +2.028
Garrigues
19.085
+105
Garrotxa
58.100 +607
Gironès
191.798
+315
Maresme
455.504 +2.292
Moianès
14.110 +309
Montsià
69.494 +334
Noguera
38.649
+80
Osona
162.499 +798
Pallars Jussà
12.994
-57
Pallars Sobirà
7.099
+197
Pla d’Urgell
37.532
+255
Pla de l’Estany
32.673 +258
Comarca

Població
1-1-2021
Priorat
9.223
Ribera d’Ebre
21.641
Ripollès
25.352
Segarra
23.028
Segrià
208.510
Selva
172.416
Solsonès
13.897
Tarragonès
264.320
Terra Alta
11.302
Urgell
37.235
Vallès Occidental 938.516
Vallès Oriental
415.491
Catalunya
7.739.758
Comarca

Variació
2020
+90
-6
+279
+208
-289
+1.325
+155
+1.832
+31
+270
+2.344
+2.054
+17.555

Font: Idescat.
Nota: El creixement de la població inclou una
correcció estadística de la població centenària.
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David Brugué
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Feia 40 anys que no passava i la culpa és de la covid:
la població de majors de 85
anys a Catalunya ha disminuït respecte a l’any anterior. Segons les dades de
l’Idescat, el 2021 el nombre de persones incloses
en aquest grup d’edat era
de 249.555 –83.292 homes i 166.263 dones– i això suposa 1.128 habitants
menys que l’1 de gener
del 2020. La disminució
d’aquest segment poblacional ha frenat el procés
de sobreenvelliment de
Catalunya, que ha passat
de 17,1 persones majors
de 85 anys per cada 100
majors de 65 anys l’any
2020 a 16,9 l’any 2021.
L’envelliment de la població és diferent segons la
comarca. El percentatge
de població de 65 anys o
més al conjunt de Catalunya és del 19,0%, mentre que en sis comarques
del país almenys una
quarta part de la població
té 65 anys o més: la Terra
Alta (29,4%), el Ripollès
(25,7%), el Pallars Jussà
(25,5%), les Garrigues

Les xifres

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

48.139

17,3%

persones van arribar a Catalunya procedents d’altres països. La Selva és l’única comarca amb saldo negatiu.

converteix el Tarragonès en
la comarca catalana amb menor percentatge de població
de més de 65 anys.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

2,3‰

380

(25,0%), la Ribera d’Ebre
(25,0%) i el Priorat
(25,0%). En canvi, el Vallès Oriental (17,1%) i el
Tarragonès (17,3%) són
les que tenen menor percentatge de població de 65
anys o més.
En nombres globals,
Catalunya ha guanyat població aquest 2021, però
ha estat únicament per
l’arribada d’immigració.
Així, ara hi ha 7.739.758
habitants, que són 17.555
més que l’any anterior. Però si s’eliminés l’arribada
d’immigrants –48.139–,

el saldo del creixement
natural seria negatiu, de
21.320 persones. És a dir,
que va morir més gent
–79.784– que no en va
néixer –58.464–, i 8.971
residents en territori català se’n van anar a viure
a altres zones de l’Estat
espanyol.

és la taxa de creixement poblacional, per un saldo migratori del 5,1‰ i un creixement
natural del -2,8‰.

habitants de saldo natural
positiu –més naixements que
morts– fan del Gironès l’única
comarca on succeeix.

Pujades i baixades
Una altra conseqüència de
la pandèmia –i també de
factors com l’elevat preu
de l’habitatge– és que el
Barcelonès i la regió metropolitana de Barcelona

perden població, que es
desplaça a altres comarques i regions de Catalunya. Així, mentre que l’entorn barceloní perd 4.415
residents, les comarques
gironines són les que més
en guanyen, 5.727. A banda del Barcelonès (-5‰),
també perden població el
Pallars Jussà (-4,4‰), el
Segrià (-1,4‰) i la Ribera
d’Ebre (-0,3‰). En canvi,
la Cerdanya (37,9‰), l’Alta Ribagorça (29,6‰) i el
Pallars Sobirà (28,2‰)
són les que registren més
creixements.
Moviments interns
Pel que fa al saldo migratori interior (migracions
amb la resta de Catalunya
i la resta d’Espanya) ha estat positiu en un total de
36 comarques i Aran. Destaquen les comarques del
Baix Penedès (2.600 persones),
el
Maresme
(2.454) i el Vallès Oriental
(2.036). Entre les cinc comarques que han registrat un saldo migratori interior negatiu destaca el
Barcelonès (-30.222) pel
volum de sortides cap a la
resta de territoris de Catalunya. ■

Les taules en la restauració hauran de tornar a recuperar el
metre i mig de separació entre si ■ ACN

El toc de queda
afectarà 125
municipis amb
alta incidència
a Si el TSJC ho avala, la mesura es

limitarà a urbs amb més de 10.000
habitants i IA7 superior als 250 casos
X.A.
BARCELONA

En cas que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho aprovi, el toc de
queda nocturn només
afectarà els municipis de
més de 10.000 habitants i
amb una incidència acumulada per damunt dels
250 casos per cada
100.000 habitants els últims set dies. Així ho estableix la lletra petita de les
mesures anticovid que va
establir ahir el Procicat, i
que el govern confia que
entraran en vigor divendres a les 0 hores.
El confinament es farà
de la una a les sis de la matinada i afectarà la pràctica totalitat d’aquests municipis, atès que la IA7
mitjana del país és de 483.
Això inclou totes les grans
ciutats del país i fins i tot
nou municipis que no
compleixen aquestes característiques, però que
estan completament envoltats per d’altres que sí
que ho fan. Es tracta de
Palafolls, Santa Susanna,
Lliçà de Vall, Sentmenat,

Polinyà, el Papiol, la Canonja, Sant Jaume d’Enveja i Montmeló.
La mesura del toc de
queda i la del límit de reunió a un màxim de deu
persones, com que afecten
els drets individuals, estan
previstes en una resolució
que s’enviarà avui al TSJC
per a la seva revisió. Si
s’aproven, com confia el
govern, tindran una vigència de 14 dies.
Per contra, el tancament de l’oci nocturn i les
restriccions d’aforaments
ja se sap segur que entraran en vigor en aquell mateix moment, ja que no requereixen el vistiplau de la
justícia. El 70% d’aforament que ja es va anunciar
per al comerç, l’esport i la
cultura i els espectacles
també s’aplicarà en parcs
d’atraccions,
equipaments cívics i altres espais
tancats com ara sales de
vetlla, enterraments, cerimònies fúnebres, actes i
serveis religiosos i altres
cerimònies, tot garantint
la distància de seguretat i
una ventilació adequada. ■

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 22 DE DESEMBRE DEL 2021

El PP vota pel català com a
gamberrada al pressupost

a Els de Casado aconsegueixen que el Senat retorni els comptes al Congrés pel seu sí a l’esmena de
Compromís d’1,6 milions a llengües cooficials a Sánchez encaixa el filibusterisme i es mofa del gir
David Portabella
MADRID

Tot amant del cinema ha
viscut el filibusterisme
gràcies a Frank Capra i a
Mr Smith va a Washington, on James Stewart encarna el càndid i honest
electe Jefferson Smith,
que va al Senat i denuncia
la corrupció tot llegint un
maratonià discurs per no
cedir el torn de paraula.
Madrid no és Washington
ni té James Stewart, però
sí que hi té el PP i veterans
del parlamentarisme de
trinxera i brega com ara el
senador Rafa Hernando.
En un moment en què el líder del PP, Pablo Casado,
lidera una croada contra el
català vehicular a l’escola,
amb falsedats com la del
nen que té vetat el lavabo
si parla en castellà, el PP al
Senat es va unir a ERC i
Junts i va fer ahir la gamberrada de votar a favor
d’una esmena de Compromís –la número 3.702
amb 1,6 milions a la pro-

moció de les llengües cooficials protegides per la
Carta Europea de les Llengües Regionals (català,
basc i gallec entre elles)–, i
no per la convicció i l’amor
a la pluralitat, sinó per
provocar la malifeta que
els comptes descarrilin i
ara, pel fet de ser alterats,
hagin de tornar al Congrés
el 28 de desembre per poder ser aprovats definitivament en un ple que el govern de Pedro Sánchez es
volia estalviar. “Si això
serveix perquè el PP reconsideri la seva política
de promoció de les llengües cooficials, benvingut
sigui!”, ironitzava al Senat
el president espanyol tot
encaixant el revés sobtat
amb esportivitat pública
però amb el disgust íntim.
L’agenda de La Moncloa
havia estat planificada per
lluir la victòria definitiva
del pressupost al Senat, i
Sánchez acudia a la sessió
de control amb la previsió
de sentir el marcador
triomfant i una ovació no

La ministra Montero (Hisenda) s’encara a Javier Maroto (PP) al Senat pel pressupost ■ EFE

improvisada que acredités
la solidesa del govern fins
al 2023. El filibusterisme
del PP, però, va esguerrar
l’escena propagandística i
l’esmena de Compromís
va tenir 139 sís i 117 nos.
Que el preu del trofeu fos
votar sí (amb l’independentisme) a regar de diners el català era el menys
important per al portaveu
del PP al Senat, Javier Maroto. “El PP al Senat ha votat sí a totes les esmenes

Vehí (CUP) i el “troleig” de l’emèrit

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

Una formació que al Congrés
té dos diputats com té la CUP
no té fàcil poder preguntar al
president espanyol durant la
sessió de control, i l’espera és
llarga. En la pregunta que avui
Mireia Vehí adreçarà a Pedro
Sánchez, però, el repte ha estat majúscul perquè la CUP
ha hagut de superar la censura pel fet de fiscalitzar si Joan

Carles I tornarà a Madrid i pel
cost en diner públic. “Hem
hagut de trolejar la pregunta
perquè ens deixin preguntar
per l’emèrit!”, relata Vehí. “Patrimoni Nacional o algun altre
organisme de l’Estat està
buscant residència a algun
ciutadà espanyol que viu ara
a l’estranger?”, és l’enginyós
enunciat fet per la CUP. ■

El govern també
es querella
contra Casado
a El porta al Suprem

per suposats delictes
d’injúries, calúmnies
i incitació a l’odi

Ò. Palau
BARCELONA

Els serveis jurídics del govern van presentar dilluns
una querella davant el Tribunal Suprem contra el líder del PP, Pablo Casado,
que la setmana passada va
dir que hi ha nens a qui se’ls
posen pedres a les motxilles o que hi ha professors
que tenen instruccions de
no deixar-los anar al lavabo

si parlen en castellà, a més
d’afegir que hi ha escoles
del país on es discrimina
l’alumnat en funció de la
professió dels seus progenitors, en al·lusió als fills de
guàrdies civils. La Generalitat acusa Casado dels delictes d’injúries, calúmnies
i incitació a l’odi, els mateixos que la querella que ja va
presentar divendres passat JxCat per les mateixes
declaracions. ERC ja va dir
dilluns que donaria ple suport a l’executiu si feia
aquest pas.
A banda que són paraules “absolutament falses”,
la portaveu del govern, Pa-

que contenen o compleixen el programa del PP. I
també hem votat a favor
de la Carta Europea en defensa de les llengües regionals i minoritàries que està aprovada pel govern
d’Espanya i pel PP des del
1992”, va relatar. “ERC ha
votat diferent. No sabem
si ha traït l’acord o ha estat
un error. En qualsevol cas,
el PP s’alegra enormement d’aquesta ensopegada de Sánchez al Senat
que retorna els pressupostos i que fa que tot Espanya s’assabenti que són
dolents i que el govern és
dèbil. És el primer cop en
la història democràtica
que un govern veu com se
li retornen els pressupostos sense el seu vistiplau, i
això demostra la seva debilitat”, etzibava Maroto.
La gamberrada al Senat
obliga a organitzar de zero
un ple al Congrés el 28 de
desembre, en plena sisena
onada i amb molts diputats exigint el vot telemàtic per no anar-hi. Fonts
d’ERC adduïen “respectar
l’acord”, defensaven el sí a
a tot el que impulsi el català i apuntaven al PSOE: “El
pressupost és seu i la responsabilitat dels números
de l’aprovació és d’ells.”
Per Carles Mulet (Compromís), autor de l’esmena, va ser una “sorpresa
majúscula”. “Sabíem que
el PP votaria esmenes nostres com fa sempre, però
una d’aquestes...” ■

Aragonès es
fa seu el relleu
de Trapero
—————————————————————————————————

Pablo Casado, diumenge en la clausura del congrés del PP aragonès ■ EFE

trícia Plaja, justificava ahir
que ataquen “el conjunt
del professorat i el sistema
educatiu”, i lamentava que
un responsable polític acusi implícitament de delinqüents tota la comunitat
educativa per coaccions a
menors i per incitar a l’odi i
a la violència. “Hi ha línies
vermelles que no es poden
traspassar i, si es traspas-

sen, ens trobaran al davant
com a govern combatentles”, etzibava.
En una piulada, la diputada del PP Lorena Roldán
va retreure al govern que,
“en lloc d’interessar-se per
les queixes”, prefereix “denunciar i assenyalar qui les
explica”. “Així és com han
aconseguit silenciar més de
mig Catalunya durant

anys”, hi afegia Roldán, que
rematava: “Això s’ha acabat: no hi ha cortina de fum
que pugui tapar el que heu
fet a Canet.” En canvi, la
portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, respecta la querella: “Algunes
declaracions no s’haurien
de fer en un país com el nostre i encara menys el cap de
l’oposició del PP”, deia. ■

El president Pere Aragonès va
assumir ahir la destitució del
major Josep Lluís Trapero del
comandament dels Mossos.
“El conseller Elena ha tingut
tota la meva complicitat i el
meu suport en la decisió”, refermava. Aragonès la justificava per la “necessitat de fer un
relleu generacional” al cos,
que també suposarà una feminització i un increment
d’efectius, per la qual cosa ahir
ja es va aprovar una oferta
d’ocupació per dotar-lo amb
840 places més. “Després
d’anys convulsos cal un nou
equip coral que afronti els reptes amb energies renovades i
visió de futur”, cloïa Aragonès,
que, això sí, agraïa la feina feta
a Trapero i expressava la voluntat de “continuar comptant amb la seva expertesa”.
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EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. EXERCICI 2022
Expedient: 1226/2021
Exposat al públic l’acord del Ple del Consell de 26 d’octubre de 2021, 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 residus 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
l’exercici 2022, mitjançant un edicte publicat a l’e-Tauler del Consell Comarcal el dia 27 d’octubre de 2021, al BOPL núm. 210, del dia 29 d’octubre
de 2021, i al diari El Punt Avui del dia 29 d’octubre de 2021, no s’hi han presentat al·legacions, per la qual cosa la modificació ha quedat aprovada
definitivament.
Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 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, 16 de desembre de 2021
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.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
TAXA
TAXA 1

DESCRIPCIÓ DE LA TAXA
2022
a) Hotels, hostals i fondes (a partir de 20 places) .......................................................
Per plaça:
8,18
b) Hotels, hostals i fondes, en nuclis amb servei indirecte (a partir de 20 places)...............
Per plaça:
4,08
c) Hotels, hostals i fondes (menys de 20 places)...........................................................
174,49
d) Hotels, hostals i fondes amb servei indirecte (menys de 20 places).............................
87,24
TAXA 2 a) Establiment de turisme rural (més de sis places) i cases de colònies .............................
174,49
b) Establiment de turisme rural fins a 6 places ...............................................................
125,65
c) Cases de colònies ....................................................................................................
251,30
TAXA 3 a) Bars i cafeteries .......................................................................................................
240,32
b) Bars i cafeteries en nuclis amb servei indirecte.............................................................
120,15
TAXA 4 Discoteques ............................................................................................................... 321,37
TAXA 5 a) Restaurants ...................................................................................................
Taxa fixa:
340,65
Per taula de 4 cadires:
5,81
b) Restaurants en nuclis amb servei indirecte.........................................................
Taxa fixa:
141,74
Per taula de 4 cadires:
2,89
TAXA 6 Bar restaurant ...................................................................................................
Taxa fixa:
355,87
Per taula de 4 cadires:
5,81
Bar restaurant en nuclis sense servei ......................................................................
Taxa fixa:
177,94
Per taula de 4 cadires:
2,89
a) Càmping .........................................................................................................
Taxa fixa:
89,60
Per tenda o rulot:
10,05
TAXA 7 b) Acampades de menys de 30 dies .................................................................................
142,82
c) Acampades de més de 30 dies .....................................................................................
254,39
d) Piscines, centres d’informació i serveis ..........................................................................
215,38
TAXA 8 a) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous .................................................
Per unitat:
26,43
b) Aparthotels, ciutat de vacances i bungalous, en nuclis amb servei indirecte ....... Per unitat:
13,43
a) Col·legis, centres oficials i bancs ...............................................................................
269,99
b) Oficines en general, acadèmies, CAPs i consultoris ......................................................
151,03
TAXA 9 c) Centres de culte, sales polivalents, centres culturals, casals, seus polítiques, bombers .......
138,57
d) Centres veterinaris, laboratoris ..................................................................................
136,28
a) Hospital Comarcal ...................................................................................... Taxa fixa:
1.289,94
TAXA 10
Per plaça:
4,65
b) Clíniques geriàtriques ................................................................................. Taxa fixa:
391,77
Per plaça:
4,65
TAXA 11 Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris o begudes en règim d’autoservei o mixt:
138,06
a) de menys de 50 m2 útils de venda ..............................................................................
b) de 51 a 100 m2 útils de venda ....................................................................................
331,76
c) de 101 m2 a 350 m2 útils de venda .............................................................................
480,67
d) de més 351 m2 útils de venda ....................................................................................
1.068,12
TAXA 12 Magatzems de fruita .......................................................................................................
394,79
TAXA 13 a) Locals comercials: Comerç roba, llibreries, pastisseries, perfumeries, òptiques, joieries, barberies, perruqueries,
sabateries, farmàcies, floristeries, merceries, decoració, fotografia, gimnàs, vinacoteca
127,35
b) Locals comercials: comerç de mobles, impremtes, gasolineres, botigues de joguines, adrogueries,
basars, agències de transports .................................................................
229,62
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 ....
486,06
b) Indústries en general, petites depuradores, indústries agroalimentàries, obradors i
forns de pa fins a 5 treballadors ...................................................................................................
142,45
TAXA 14 c) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors i forns de pa de 6 a 10 treballadors
253,71
d) Indústries en general, indústries agroalimentàries, obradors d’11 a 20 treballadors ...........
414,03
e) Indústries en general, indústries agroalimentàries de més de 21 treballadors ...................
1.355,05
f) Indústries en general, indústries agroalimentàries en nuclis amb servei indirecte ................
71,22
TAXA 15 Habitatges ..................................................................................................................
112,21
Habitatges amb servei indirecte ......................................................................................
56,09
TAXA 16 AGBS ........................................................................................................................
22.353,96
TAXA 17 Altres activitats classificades:
a) Cooperatives tèxtils .................................................................................................
148,61
b) Tallers mecànics i ITV ...............................................................................................
148,61
c) Tallers d’alumini .......................................................................................................
148,61
d) Tallers de xapa i pintura ............................................................................................
148,61
e) Tallers d’electricitat ...................................................................................................
148,61
f) Fontaneries ..............................................................................................................
148,61
g) Fusteries ................................................................................................................
148,61
h) Elaboració d’àrids, pedreres, magatzems en general, ferrers, jardineria, pintors .............
148,61
TAXA 18 Recollida selectiva en habitatges, cementiris i altres ..........................................................
76,79
TAXA 19 Recollida porta a porta de paper-cartró comercial.......................... la taxa corresponent més:
112,57
TAXA 20 Tractament de deixalles a l’abocador (administracions) .......................Per tona i més cànon:
54,07
TAXA 21 Tractament de deixalles a l’abocador (particulars) .............................Per tona i més cànon:
82,36
TAXA 22 Tractament de deixalles a l’abocador Alta Ribagorça ...........................Per tona i més cànon:
60,64
TAXA 23 Tractament de deixalles a l’abocador Pallars Sobirà...............................Per tona i més cànon:
60,64
TAXA 24 Tractament de deixalles a l’abocador Val d'Aran .................................Per tona i més cànon:
60,64
TAXA 25 Entrada de menys d’un 10% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ........Per tona:
42,93
TAXA 26 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge ......Per tona:
48,74
TAXA 27 Entrada de més d’un 20% d’impropis de la comarca a la planta compostatge............Per tona:
54,55
TAXA 28 Entrada de menys d’un 10% d’impropis fora comarca a la planta compostatge..........Per tona:
47,00
TAXA 29 Entrada entre un 10 i un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ...... Per tona:
52,97
TAXA 30 Entrada de més d’un 20% d’impropis fora comarca a la planta compostatge ............Per tona:
59,76
TAXA 31 Entrada de residus amb excés de materials reciclables a dipòsit ............................Per tona:
8,72
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 moment 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.
Quan durant el primer trimestre de l’any es produeixi una baixa o canvi de propietari, etc., d’un habitatge, es donarà de baixa el rebut.
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.

POLÍTICA

La Comissió per la Dignitat torna
a plantar-se davant la Prefectura
La Comissió per la Dignitat va
tornar a concentrar-se ahir
davant la seu de la Prefectura
Superior de Policia, a la Via
Laietana de Barcelona, per
demanar-ne el tancament i la
conversió de l’edifici en un espai de memòria democràtica.
La convocatòria va reunir un
centenar de persones que van
escoltar el testimoni de dues
víctimes de les tortures que
es van perpetrar als despatxos de l’edifici durant el franquisme. En primer lloc va
prendre la paraula un dels fills
de Jordi Carbonell, que va explicar que el seu pare va ser
detingut i traslladat a la Prefectura fins a tres vegades entre els anys 1971 i 1973, la tercera coincidint amb la detenció dels 113 de l’Assemblea de
Catalunya. També va prendre
la paraula la sindicalista Anto-

Una participant en la concentració d’ahir davant la Prefectura
embolcallada amb una pancarta independentista ■ JPF

nia García, i l’acte es va cloure
amb la lectura dels noms dels
policies que duien a terme
pràctiques de tortures. La Comissió per la Dignitat està determinada a seguir amb la seva acció de denúncia fins a

aconseguir el propòsit que la
justifica, i per aquest motiu la
propera concentració davant
l’edifici del número 43 de la
Via Laietana es durà a terme
el vespre del dimarts 18 de
gener.■ JORDI PANYELLA

SOCIETAT

Vint euros més als advocats
d’ofici per fer escrits en català
Els advocats d’ofici que facin
servir el català en els seus escrits obtindran una bonificació de 20 euros. Aquest és
l’acord a què ha arribat el govern, a través del Departament de Justícia, i que s’inclou en la pròrroga del conveni amb el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia
de Catalunya (CICAC) signat
ahir. Els diners els podran ob-
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El ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
21 de desembre del 2021, ha aprovat provisionalment la imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució
de l’obra “Projecte constructiu per a la substitució de l’Estació de bombatge d’aigües residuals (EBAR)” del carrer Saüc (antigament
carrer Saül).
Simultàniament, ha ordenat el tribut concret
d’acord amb les determinacions següents:
cost a repartir (el 90% - 36.000 €), cost suportat per l’Ajuntament (el 10% - 4.000 euros), modul de repartiment (superfície construïda).
També s´ha aprovat la relació de subjectes
passius i les quotes singulars.
S'exposen al públic els presents acords mitjançant anunci al tauler d’edictes de la seu
electrònica municipal, al BOP de Tarragona i
en un diari dels de major difusió en aquesta
província, per un termini de 30 dies hàbils,
dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin adients.
En cas de no presentar-se cap reclamació
s'entendrà aprovat definitivament l’expedient
d’imposició i ordenació, la qual cosa es publicarà en el BOP de Tarragona. Si es formulen reclamacions, aquestes s’han de resoldre en l’acord d’imposició i ordenació definitiu, la qual cosa es publicarà en el BOP de
Tarragona. Contra l’aprovació definitiva procedeix interposar recurs de reposició.
Durant aquest termini d'exposició al públic,
els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que preveuen els
articles 36.2 i 37 del reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Torredembarra, 21 de desembre del 2021
L’alcalde
Eduard Rovira Gual

tenir els professionals que actuen en els supòsits de defensa de torn d’ofici i assistència
jurídica gratuïta i que s’hagin
acollit voluntàriament al programa. L’import representa un
increment del 43% respecte
al que es pagava fins ara i es
bonificarà per cada actuació
escrita en llengua catalana,
com ara una demanda, un recurs o una contestació a la

demanda. L’objectiu és incentivar l’ús del català entre els
professionals del dret, aconseguir una major incidència
de l’ús de la llengua en l’àmbit
de la justícia i fer efectiu el
dret de l’opció lingüística dels
ciutadans. La modificació en
el conveni suposa la transferència del Departament de
Justícia al col·legi de 233.200
euros. ■ REDACCIÓ
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La CUP alerta que
desestabilitzarà
el govern si dura
l’autonomisme

Un conductor
begut atropella
mortalment una
dona de 90 anys

La CUP va advertir ahir que
“desestabilitzarà” el govern i
durà a terme “una oposició
frontal” si no corregeix “la seva deriva autonomista” i no fa
“un gir cap a l’esquerra” de
180 graus en les seves polítiques. A més, critica que no es
fan passos “cap a la independència” de Catalunya. En una
roda de premsa convocada al
Parlament, el diputat de la
CUP Xavier Pellicer s’ha referit
a aspectes concrets inclosos
en la ponència estratègica
que va ser debatuda dissabte
passat en l’assemblea nacional de la CUP per uns 400 militants. El missatge, va precisar, és que la CUP farà “oposició” al govern si “manté la seva deriva autonomista” tirant
endavant “projectes com ara
el dels Jocs Olímpics d’hivern
o el de Hard Rock”. ■

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home, de 52 anys i veí d’Artesa
de Lleida, com a presumpte
autor d’un delicte contra la
seguretat viària per conduir
sota l’efecte de l’alcohol, homicidi per imprudència greu i
omissió del deure de socors.
El vehicle va atropellar una
dona de 90 anys quan caminava pel marge dret de la via,
de forma reglamentària. El
conductor del vehicle infractor no es va aturar i va fugir
del lloc. La dona va quedar inconscient al marge, on la boira feia molt difícil veure-la. Un
altre conductor va localitzar la
víctima i va activar els serveis
d’emergència. La van traslladar fins a l’hospital Arnau de
Vilanova, on va morir. El responsable va ser detingut
temps després. ■ REDACCIÓ

