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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 31 DE MARÇ DEL 2021

Surt a licitació per 541 milions la
gestió de l’AP-2 i l’AP-7 gratuïtes
a Les dues carreteres deixaran de ser de pagament a partir de l’1 de setembre a L’Estat n’assumeix la
titularitat i la conservació a El tram de via europeu entre Castelló i Vandellòs també rep llum verd
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APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
REGLAMENT SOBRE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LES PISCINES MUNICIPALS
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra en
la seva sessió ordinària, duta a terme en data 18 de març de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de Reglament sobre l’ús de
les instal·lacions esportives i les piscines
municipals
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text de l’esmentat projecte de reglament
resten exposats al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies,
comptats des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci als següents mitjans: tauler d’edictes municipals, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un mitjà
de difusió escrita diària, perquè les persones
interessades puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions i al·legacions
que considerin oportunes.
En cas que no es presenti cap reclamació o
suggeriment, l’aprovació tindrà caràcter definitiu.
La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
en data 25 de març de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
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Aprovació inicial del projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PA
- Catalunya de Vilassar de Dalt
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de març del 2021, ha aprovat
inicialment el projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PA – Catalunya
de
Vilassar
de
Dalt
(exp.
GURB2020000032).
Es sotmet el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanístic del sector Catalunya, així com les esmenes requerides per
l’Ajuntament i contingudes en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de 21 de gener
del 2021, a informació pública i audiència a
les persones interessades amb citació personal, durant pel termini d’un mes a partir de
l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona. Aquest anunci també es publicarà al
diari El Punt Avui, i a l’e-tauler (pàgina web
municipal).
Durant aquest període, l’expedient quedarà
a disposició en les dependències dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt (Camí de Mataró, 10) de 9 a 14 h i de
dilluns a divendres, per tal que qualsevol
persona, amb cita prèvia, el pugui examinar
o obtenir-ne còpies i, si escau, perquè presenti les al·legacions que es considerin pertinents.
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El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 25 de març d’enguany va aprovar la suspensió cautelar de l’aplicació de diverses tarifes
i la modificació de les Ordenances Fiscals núm.
6 “ taxes per serveis generals i per aprofitaments de béns municipals " i núm. 12 " taxa per
la utilització privativa i aprofitament especial de
domini públic local ". Aquests acords resten exposats al públic en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament, durant 30 dies, comptadors des del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
tot complint el que s’assenyala als articles 17.1
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març; 49è b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
Local; i a l’article 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els text
refós de la Llei municipal de Règim Local de
Catalunya. Durant el període d’exposició pública, els qui hi tinguin un interès directe o en resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18è del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per 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 sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i s’incorporaran a les Ordenances respectives.

Vilassar de Dalt, 24 de març de 2021
L’alcaldessa

de servei de vialitat i conservació ordinària, explotació d’elements funcionals i execució de petites
obres de millora de la funcionalitat de la carretera.
D’altra banda, el Consell de Ministres també va
convocar fa uns dies un
contracte de serveis per a
la gestió del centre de ges-

L’Alcaldessa

Carola Llauró Sastre

Lídia Muñoz Cáceres

Document signat electrònicament.

Sant Feliu de Llobregat, 26 de març de 2021.
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Ajuntament de
Torredembarra

post de despeses –costos
de conservació i explotació, i petites obres– i, per
l’altre, el pressupost d’ingressos –cànon a abonar
com a contraprestació pel
dret d’explotació de les
àrees de servei i altres serveis públics–. Els nous
plecs de contractació integren, per tant, prestacions

851278-1241663Q

Urbana afirmava ahir que
ha establert un nou model
de conservació que pretén
oferir un servei integral,
millorar l’estat de la carretera i optimitzar els recursos públics. Se separen de
manera expressa les despeses i els ingressos del
contracte, i s’estableix,
per un cantó, el pressu-
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L’AP-7 i l’AP-2 seran gratuïtes a partir del mes de
setembre en acabar la concessió que hi ha vigent a
les explotadores, i el Consell de Ministres d’ahir
va posar fil a l’agulla per
fixar-ne la gestió un cop
s’aixequin les barreres.
Amb aquest objectiu, es va
aprovar la licitació de cinc
contractes per un import
conjunt de 541 milions per
a la conservació i explotació de les dues autopistes
–al seu pas per Catalunya
i per Aragó–, que passaran
a l’Estat una vegada acabi
la concessió. Són els trams
de l’AP-2 entre Saragossa
i el Vendrell i de l’AP-7 entre Tarragona i la Jonquera. En total, són 375 quilòmetres a Catalunya. També s’hi inclouen algunes
àrees de servei que hi ha
al llarg d’aquest recorregut: la Jonquera, l’Empordà, el Gironès, el Penedès,
el Mèdol, l’Alt Camp, Lleida, les Garrigues, la Selva,
el Montseny, Bellaterra i
Porta Barcelona.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda

tió de vialitat i operacions
de carreteres de Granollers, amb un valor estimat
de 19,36 milions d’euros,
que serà des d’on se centralitzaran les comunicacions, la gestió del trànsit,
les incidències, el manteniment i la vialitat.
La Generalitat ha plantejat històricament a l’Es-

tat que en aquestes vies
s’apliqui una eurovinyeta,
és a dir, que paguin els que
més contaminin. Fonts
del Departament de Territori i Sostenibilitat, però,
explicaven ahir que no
s’ha rebut mai resposta
per part de l’administració
estatal pel que fa a aquesta
qüestió. De fet, es va crear
l’anomenat Grup de Peatges, una comissió que estudia la qüestió i en la qual
també hi havia representat l’Estat. Les conclusions es van lliurar al ministeri, però no se n’ha obtingut, almenys fins ara,
cap resposta.
També ahir el Consell
de Ministres va autoritzar
Adif perquè tregui a licitació les obres per a la implantació de l’ample europeu del tram entre Castelló
i Vandellòs del corredor
mediterrani. Els treballs es
duran a terme al llarg d’uns
150 quilòmetres i tenen
un pressupost que supera
els 120 milions d’euros.
Les obres de via i electrificació es divideixen en dos
contractes: l’un per al tram
Castelló-Vinaròs, de 76,7
milions d’euros, i l’altre per
al tram Vinaròs-Vandellòs,
d’uns 45 milions d’euros.
En els dos casos, el termini
previst d’execució és de
divuit mesos. El govern espanyol ha destacat que es
tracta d’una de les actuacions més rellevants en el
desenvolupament del corredor mediterrani. Les
obres consten de les operacions necessàries en plataforma, superestructura i
electrificació. ■

