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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 D’ABRIL DEL 2021

SOCIETAT

Budó demana que no vinguin
temporers sense papers
La portaveu del govern en
funcions, Meritxell Budó, va
demanar ahir al govern espanyol que treballi per evitar l’arribada de temporers sense
papers a Lleida per la campanya de la fruita i per regularitzar la situació dels que ja hi
són perquè puguin obtenir un
contracte laboral per treballar.
Budó va visitar ahir a Alcarràs
els allotjaments per a temporers i es va reunir amb alcaldes del Baix Segre, que li van
demanar prioritzar la vacunació de treballadors del camp,
considerats servei essencial.
En aquest sentit, Budó va reiterar que és el departament
de Salut qui decideix l’ordre
dels grups a vacunar a partir
de les recomanacions sanitàries, segons recull l’agència

Isidre Fainé, president de la
Fundació La Caixa ■ EPA

ECONOMIA

El jutge del cas
Villarejo imputa
Brufau i Fainé per
suborn
La consellera Meritxell Budó i l’alcalde d’Alcarràs, Jordi
Janés, en un allotjament per a temporers ■ ACN

ACN.
D’altra banda, la plataforma Fruita amb Justícia Social”
de Lleida ha denunciat que,
una vegada finalitzat el Pla

Iglú que ofereix allotjament en
un pavelló a les persones sense sostre a Lleida, torna a haver-hi temporers “dormint al
ras” a la ciutat. ■ REDACCIÓ

MEDI AMBIENT

Clam dels enginyers per l’impuls
de les energies renovables
Cinc col·legis professionals
d’enginyers s’han aplegat per
reclamar l’impuls de les energies renovables. En un manifest conjunt signat pels representants dels enginyers agrònoms, de camins, canals i
ports, industrials i informàtics i
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació, insisteixen que les renovables
“són una oportunitat per afavorir un desenvolupament in-

dustrial i econòmic, alhora que
sostenible, del territori”, i demanen projectes que aportin
generació elèctrica de quilòmetre zero que beneficiïn l’activitat econòmica territorial.
“Les vinyes eòliques, els cellers
i les indústries neutres en carboni han de servir d’exemple
perquè la generació renovable
i fotovoltaica sigui entesa com
a activitat necessària en una
nova visió de progrés per al

nostre país, fent-les compatibles amb l’ús dels bons sòls
agraris per a la producció d’aliments”, mantenen al manifest.
Per fer-ho possible diuen que
cal anar més enllà del decret
16/19 de mesures urgents per
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
“Cal una major agilització dels
tràmits”, reclamen, si no es volen perdre projectes ja en marxa. ■

El jutge de l’Audiencia Nacional Manuel García Castellón
ha acordat imputar per suborn el president de Repsol,
Antoni Brufau, i l’expresident
de CaixaBank, Isidre Fainé, en
la causa que investiga el presumpte espionatge a l’expresident de Sacyr Luis del Rivero encarregat a l’excomissari
José Villarejo. Segons el jutge,
davant l’intent de Del Rivero
d’aconseguir el control de
Repsol, la petroliera i CaixaBank van contractar el Grupo
Cenyt, propietat de Villarejo,
perquè investigués l’empresari i el seu entorn “per frustrar
l’acord que havia assolit amb
la mexicana Pemex”. La imputació era un pas esperat després que el jutge va declarar
com a investigats a finals de
l’any passat els exdirectors de
Seguretat Corporativa de
Repsol i CaixaBank, Rafael
Araujo i Miguel Ángel Fernández Racaño. Aquest ja va reconèixer davant el jutge que
informava regularment
Fainé.■ REDACCIÓ
130328-1242985L
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ANUNCI
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN
VIGOR DEL REGLAMENT SOBRE L’ÚS
DELS HORTS SOCIALS I ECOLÒGICS A
TORREDEMBARRA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
la seva sessió ordinària duta a terme en data 17 de desembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte de Reglament sobre l’ús
dels horts socials i ecològics a Torredembarra.
L’esmentat acord va ser exposat al públic durant un termini de trenta dies sense que es
presentés cap al·legació ni reclamació, per
la qual cosa, d’acord amb l’establert a l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
d’aprovació del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, l’aprovació inicial
del reglament va esdevenir definitiva.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions

EDICTE
de 12 d’abril de 2021, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques
afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: PC EXT 21005 “Projecte constructiu per a la supressió del Pas a Nivell núm. 18 a Balaguer. Línia
de Lleida a la Pobla de Segur”, del terme municipal de Balaguer.
Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del Projecte: PC EXT 21005 “Projecte constructiu per a la supressió del
Pas a Nivell núm. 18 a Balaguer. Línia de Lleida a la Pobla de Segur”, del terme municipal de Balaguer, al DOGC núm. 8362, de 11 de març de 2021 i,
al diari El Periodico, d’ 11 de març de 2021, d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article
56 del seu reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que determina l’article 10.10 de la Llei
4/2006, ferroviària, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, assenyalar el dia 28 d’abril de 2021 a Balaguer per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.
Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1.
Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.
Com a conseqüència de la Pandèmia Coronavirus SARS-COV-2 i seguint les determinacions de les Mesures de prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que les persones titulars de béns i drets es trobin en situació de vulnerabilitat, permetent la compareixença d’un mandatari verbal sens perjudici de la seva ratificació posterior en el decurs del procediment expropiatori.
El lloc de reunió són les dependències de l’Ajuntament de Balaguer. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de
redactar les actes.
Barcelona, 12 d’abril de 2021
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

La qual cosa es fa pública en compliment de
l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Torredembarra, 9 d’abril de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
155040-1243066L

825316-1237753L

Havent transcorregut el termini previst a l’article 70.2 en relació amb l’article 65 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text íntegre del reglament ha estat publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona de data 9 d’abril de 2021, entrant en vigor amb dita publicació.

