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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 DE MARÇ DEL 2021

Pas endavant en
el projecte de la
superilla Barcelona
El projecte estel·lar del govern
d’Ada Colau per al mandat actual, la conversió de l’Eixample en un espai a la mesura
humana combatent l’ús del
vehicle privat, va fer ahir una
passa endavant amb l’anunci
dels despatxos d’arquitectura
que han estat escollits per redactar el projecte definitiu. Es
tracta de convertir els carrers
Consell de Cent, Rocafort,
Borrell i Girona –el primer longitudinal i els altres tres transversals– en quatre illes de vianants. Com ja ha passat a les
superilles de les Corts, Poblenou i Sant Antoni, es tracta de
treure espai al cotxe per destinar-lo a l’ús dels veïns, amb
més espai per a vianants, jocs,
i un ús social en general. Amb
el projecte de l’Eixample, la intenció és crear quatre noves
places a les confluències de
Consell de Cent amb els car-

rers Rocafort, Comte Borrell,
Enric Granados i Girona. En
aquests espais hi predominarà el verd i les àrees de joc. La
trama urbana sobre la qual es
vol intervenir té una intensitat
diària de 300.000 vehicles, fet
que l’Ajuntament atribueix al
fracàs de les rondes. Amb la
tria dels arquitectes ara es
passarà a la fase següent, que
serà la redacció dels projectes
definitius, en què prendran
part tots els seleccionats. Tot
ha d’estar a punt per tal que
les obres puguin començar
entre la primavera i l’estiu de
l’any vinent per estar enllestides el gener del 2023, poc
abans que venci l’actual mandat. El pressupost per convertir els carrers en eixos de vianants és de 32,8 milions d’euros, i el de transformar les
cruïlles en places, de cinc milions. ■ J.P.

87 projectes locals opten a rebre
fons europeus a Barcelona

Mor una dona en
un incendi al barri
de Trinitat Nova

La Diputació de Barcelona va
presentar ahir un conjunt de
87 projectes, amb un impacte
total de 1.700 milions, que podrien rebre els fons del programa europeu Next Generation. La presidenta de l’ens,
Núria Marín, va presentar el
programa Next Diba. Projectes
locals, participació i aliances
per a la recuperació, amb el
qual la corporació posa tota la
seva infraestructura a disposi-
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Mor Josep
Bombardó,
expresident del
Gremi de Fabricants

La UB, entre
les 50 millors
universitats en
diversos estudis

L’empresari i expresident del
Gremi de Fabricants de Sabadell Josep Bombardó va morir
ahir dimecres a l’edat de 74
anys com a conseqüència
d’una llarga malaltia. Bombardó va presidir l’entitat entre
els anys 1990 i 1994, però des
de llavors hi ha continuat vinculat. Impulsor de l’Escola Superior de Disseny (ESDi) a
principis de la dècada dels noranta, Bombardó també va
crear la Fundació per la Indústria i va participar en el naixement del Barcelona Moda
Center, a Sant Quirze del Vallès. La seva pèrdua va provocar diversos missatges de
condol d’arreu, entre els quals
el de l’alcaldessa de Sabadell,
Marta Farrés, que en va destacar la implicació amb la ciutat
i l’esforç per impulsar el sector de la indústria a la capital
vallesana. ■ ACN

La Universitat de Barcelona
(UB) és una de les 50 millors
universitats del món en les
disciplines d’anatomia i fisiologia, biblioteconomia i gestió
de la informació i filosofia, segons l’edició dels QS World
University Rankings by Subject 2021. La UB ocupa, respectivament, els llocs 35, 37 i
46 del rànquing. Aquesta classificació internacional avalua
la posició de 1.453 institucions
d’arreu del món en un total de
51 disciplines corresponents
als àmbits del coneixement
d’arts i humanitats, ciències
socials i direcció d’empreses,
ciències de la vida i medicina,
ciències naturals, i enginyeria i
tecnologia. La UB figura com a
universitat mundialment destacada en 40 de les 51 disciplines analitzades. A més és líder
a l’Estat espanyol en 15 disciplines. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
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SECRETARIA
AG1/G108/18/02
DGS/ROI

ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA MUNICIPAL
DE TORREDEMBARRA ONA LA TORRE
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra en
la seva sessió ordinària, duta a terme en data 18 de febrer de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal
de Torredembarra Ona La Torre.
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 1 de març de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual

ció dels ajuntaments per facilitar que puguin presentar-se
a les convocatòries dels fons
europeus.Entre els projectes
més importants hi ha Infraestructura per a la fibra òptica a
la xarxa de carreteres, que vol
estendre la xarxa de fibra òptica als municipis de l’interior
de la demarcació de Barcelona, i un altre dirigit a crear comunitats energètiques locals i
impulsar la instal·lació de pla-
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Ajuntament de
Calafell
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 11 de febrer de 2021,
aprovà inicialment el Reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques
socials en règim de lloguer social temporal.
Aquest acord d'aprovació inicial s'ha de fer
públic mitjançant Anunci en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a un diari de la zona geogràfica de suficient difusió, per un període de
trenta dies des del dia següent al de la darrera publicació de l'anunci d'exposició.
El Reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques socials en règim
de lloguer social temporal es pot consultar
a la pàgina web de l'ajuntament de Calafell: http://calafell.cat/ajuntament/normativa/reglaments
Determinar que durant el període d'exposició pública es podran presentar al·legacions o suggeriments, que seran contestades en tràmit d'aprovació definitiva. Si no
es presentessin al·legacions o suggeriments, la present aprovació inicial esdevindria definitiva sense cap més ulterior tràmit, i sense perjudici de la publicació definitiva.
En el supòsit que es consideri aprovat definitivament, per manca de reclamacions, l'acord d'aprovació definitiva, s'haurà de trametre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de
quinze dies des de l'aprovació definitiva.
Tot seguit, el reglament entrarà en vigor
una vegada transcorreguts quinze dies des
d'aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment.
El secretari,
Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 24 de febrer de 2021

EDICTE

ques fotovoltaiques en pobles
de menys de 5.000 habitants
i en polígons. La presidenta
Núria Marín va destacar que
alguns dels projectes ja estan
en marxa, com el de la fibra
òptica , però que l’arribada
dels fons permetria accelerarne la finalització. També va dir
que la Diputació té com a objectiu convertir-se en un “lobby del món local” per ajudar
els consistoris.■ M.R.

Una dona de 44 anys va morir
ahir a la nit en un incendi en
un habitatge de Trinitat Nova,
al districte de Nou Barris, segons va informar l’Ajuntament
de Barcelona. Segons va indicar el consistori, una altra dona va quedar ferida en el mateix succés i va ser traslladada
a l’hospital. L’incendi va tenir
lloc al carrer Platja d’Aro i va
ser atès per cinc dotacions
dels Bombers de Barcelona i
equips del SEM. ■ ACN
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Una imatge de com podria quedar el carrer Consell de Cent
entre els carrers Pau Claris i Roger de Llúria ■ EPA

POLÍTICA

Edicte d’aprovació d’una escriptura
de reparcel·lació voluntària.
Expedient núm.: 2020/2043.
Mitjançant aquest edicte es fa públic
que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de febrer de
2021, va procedir a l’aprovació definitiva de la proposta d’escriptura de reparcel·lació voluntària de l’àmbit de la
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del polígon industrial
T-500, presentada en data 30 d’octubre de 2020, i registre d’entrada
2021/6129, pel Sr. Fernando García
Arroyo en nom i representació de T500 PURATOS, S.A.
La qual cosa es publica als efectes
oportuns i, així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça www.sils.cat].
Contra la present Resolució, que posa
fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició
potestatiu davant del mateix òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la publicació del present
edicte, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs
de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu
fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar
més convenient al seu dret.
L’alcalde-president,
Eduard Colomé i Ribas
Sils, 23 de febrer de 2021

SM/JLL

ANUNCI
APROVACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS DE
L'EXERCICI 2021
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de febrer de 2021, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
PRIMER. Aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l’exercici 2021
pels conceptes que tot seguit es relacionen:
1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles (IBI).
2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
4. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
5. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
Elements voladissos: tendals i marquesines
Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
Rètols sobre la via pública.
Quioscs.
En període voluntari, de l’1 d'abril al 7 de juny, inclosos.
En període executiu, a partir del 8 de juny, inclòs.
Càrrec en compte rebuts domiciliats, 5 de maig.
Càrrec en compte IBI en 3 terminis, 6 d’abril, 5 de juliol i 5 d’octubre.
6. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques.
7. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats i residus
domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d’aigua.
En període voluntari, del 15 de setembre al 22 de novembre, inclosos.
En període executiu, a partir del 23 de novembre, inclòs.
Càrrec en compte rebuts domiciliats, 5 d’octubre.
8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per subministrament d'aigua).
SEGON. Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.
TERCER. Aprovar el calendari de cobrament de tributs i preus públics per a l'exercici 2021, annex a la proposta, i fer-lo públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en un diari dels
de major difusió de la província.
FONAMENT
Articles 2.2, i 12.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 62 i 102 de la Llei general tributària.
Articles 19 i 23 a 25 del Reglament general de recaptació.
Articles 11, 12 i 21 de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Girona, 26 de febrer de 2021
LA TINENTA D’ALCALDE REGIDORA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
Maria Àngels Planas i Crous
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Generalitat de Catalunya

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

EDICTE
de 24 de febrer 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: AL-02134.1-AA, del terme municipal d’Artesa de Segre.
Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del Projecte: AL-02134.1-AA “Millora general. Condicionament del pas de
Comiols. Carreteres C-14, L-512 i C-1412b. Del PK 104+700 de la C-14 fins el PK 1+140 de l’L-512. Tram: Artesa de Segre”, del terme municipal d’Artesa de Segre, al DOGC núm. 8332, de 3 de febrer de 2021 i al diari El Periodico, de 3 de febrer 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 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Carreteres, el Departament de
Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2 de la Llei esmentada, assenyalar els dies 15, 17 i 24 de març
de 2021 a Artesa de Segre, 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 del 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 d’Artesa de Segre. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per
tal de redactar les actes.
Barcelona, 24 de febrer de 2021
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

