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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 2 DE JULIOL DEL 2021

Quan Barcelona és Girona

TRASLLAT · L’entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona es torna a celebrar a la capital del país, com ja va passar
el 2019 SOL · Ni el govern ni l’alcaldessa Colau van assistir a l’acte, on només hi havia polítics del partit socialista
Jordi Panyella
BARCELONA

A

JUANMA RAMOS

ara per ara, és Barcelona per a la família reial, i ara per ara Felip VI i els
seus continuen no sent gaire benvinguts per part de les primeres autoritats del país, que ahir, una vegada més, els van plantar. Ni el president, Pere Aragonès; ni l’alcaldessa,
Ada Colau; ni la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hi van ser. La
d’ahir va ser la tercera estada del
monarca en menys de quinze dies a
Barcelona i l’absència del govern català va marcar l’acte. Això i la presència de persones al carrer protestant per la vinguda del Borbó. Ahir

Ajuntament de
Tagamanent
ANUNCI
El ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 1 de juny de 2021 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expropiació de les finques de Tagamanent registrals 285 i 392 del Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers;
De conformitat amb el que disposa l’article235 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta aprovació definitiva porta
aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte
aprovat (amb identificació dels seus titulars), la qual es transcriu mitjançant un annex als presents acords; s’ha de considerar també aprovada definitivament la relació esmentada.
En el moment d’atorgar-se les actes d’ocupació i preu just, la finca s’haurà de trobar lliure de càrregues i gravàmens, d’arrendataris o ocupants de
cap mena.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien, per un
import total de 239.383.-?, amb càrrec a la partida 342 60900 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien i que no s’han avingut a l’expropiació que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’adquisició –per
part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència, així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop
convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a
l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.
Quart.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat
a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF.
Cinquè.- DISPOSAR la publicació del presents acords al DOGC, al BOP, al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al diari El Punt Avui, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Sisé.- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la
relació adjunta amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Seté.- FACULTAR l’Alcalde per a l’execució d’aquests acords i en especial per a l’atorgament de les actes d’ocupació.
Contra aquest acte que és definitiu, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a partir de l’endemà d’aquesta publicació o interposar directament recurs contenciós - administratiu davant dels Jutjats del Contenciós - Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la publicació d’aquest acord.
L’Alcalde,

en van ser unes dues-centes plantades davant d’un espectacular cordó
policial que impedia acostar-se a
l’edifici del CaixaForum.
Els crits dels concentrats se sentien des del recinte de La Caixa, però no dins de la sala d’actes on es feia l’entrega de premis als guardonats d’aquest any i als de l’any passat, que no el van poder rebre per la
pandèmia. L’entrega de premis es
va plantejar com un programa de
televisió de quasi una hora i mitja
de durada, dirigit pel presentador
de notícies Carlos Franganillo, que

va deixar anar alguna paraula en
català. Van ser les úniques que es
van poder sentir en la llengua del
país, perquè, en la retransmissió de
l’acte que TVE va fer, quan la princesa Elionor i el seu pare van fer
servir la llengua catalana en els seus
discursos se’ls va tapar amb una
traducció simultània que va impedir comprovar el bon accent que té
l’hereva al tron i que el rei actual no
l’ha millorat. En castellà, el monarca va aprofitar per insistir que per
avançar cal anar “estretament
units”. ■

ANUNCI aprovació inicial creació nou
servei de recollida selectiva, neteja viària
i deixalleria
El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la
sessió extraordinària del dia 24 de març de
2021, va aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament del servei i la resta de documentació
complementària que integra l’expedient elaborada per la Comissió d’estudi per a la
prestació del Servei comarcal de recollida
de residus, neteja viària i deixalleria
L'expedient estarà exposat al públic durant
el termini de trenta dies perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d’anuncis comarcal, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, i de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari “El Punt Avui”. El termini
d’informació pública començarà a comptar a
partir de l’endemà de la darrera publicació
de l’anunci al BOPB, BOPG o DOGC.
La documentació que integra l’expedient estarà a la disposició de les persones interessades al portal de transparència del Consell
Comarcal d'Osona [https://ccosona.cat/index.php/portal-de-transparencia].
Transcorregut el període d’informació pública se sotmetrà novament al Ple per a la seva aprovació definitiva o per a la resolució
de les al·legacions o reclamacions si escau.
Vic, 9 de juny de 2021

Ignasi Martínez Murciano

Joan Carles Rodríguez Casadevall

TAGAMANENT, 22 de JUNY de 2021

President
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Felip V pronunciant
el seu discurs al
davant de les
banderes, també les
de Girona i
Barcelona, i un grup
de manifestants que
es van concentrar a
Montjuïc per
protestar per la
presència de la
família reial
espanyola a
Barcelona ■ EFE /

134836-1245926Q

l’entrada de l’edifici Casa
Ramona, seu del CaixaForum, hi ha un mural multicolor, obra de l’artista Sol
Lewitt, en què en un extrem la
combinació de vermell, groc i morat
dibuixa la bandera espanyola de la
Segona República. Ho feia notar
ahir, divertit, el periodista Pep Martí mentre els mitjans de comunicació esperaven que els reis d’Espanya i les seves filles posessin per a la
foto de grup amb els guardonats
amb els premis Princesa de Girona.
La comitiva reial va passar a tocar
del mural, però ni se’n van donar
compte.
Del que potser sí que es van adonar Felip VI i la seva família és que a
l’acte d’entrega dels guardons només van tenir d’acompanyants polítics socialistes. La vicepresidenta
del govern espanyol, Carmen Calvo;
la presidenta del Congrés, Meritxell
Batet; la delegada, Teresa Cunillera; la tinenta d’alcalde Laia Bonet;
el cap de l’oposició al Parlament,
Salvador Illa, i l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín.
L’acte no es feia a l’Hospitalet, ni
tampoc a Girona, on pertocaria pel
nom dels guardons, sinó a Barcelona, on ja es van fer el 2019. Girona,

Ajuntament de
Caldes de Montbui
ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l’aprovació inicial de la modificació del Pla de millora urbana de les parcel·les 37A i 37B del polígon industrial La Borda de Caldes de Montbui. Expedient 270/2021.
Al Decret d’alcaldia número 800/2021, de data 10 de juny de 2021, s’ha aprovat la resolució següent:
«Primer. Avocar puntualment la competència delegada a la Junta de Govern Local, relativa a l’aprovació inicial dels instruments de planejament derivat i concretament l’aprovació inicial de la
modificació del Pla de millora urbana de les parcel·les 37A i 37B del polígon industrial La Borda
per circumstàncies d’índole tècnica i jurídica.
Segon. Aprovar inicialment la modificació del Pla de millora urbana de les parcel·les 37A i 37B del
polígon industrial La Borda redactat per l’arquitecte Amador Ferrer Aixalà, el qual consta dins
l’expedient administratiu assenyalat amb el document número 44294/2021.
Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació pública pel termini d’un
mes, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió i al Tauler electrònic de l’Ajuntament.
Quart. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs;
sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»
Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar a l'àrea de serveis territorials de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb cita prèvia, tots els dies laborables de dilluns a divendres, de 9
a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que es puguin formular
les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s'estimin pertinents.
Caldes de Montbui, 15 de juny de 2021
Núria Carné Navarro
Alcaldessa accidental
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