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Acusen tres guàrdies civils i tres
comandaments per l’1-O al Bages

S’acaba el judici
per agressions
entre tres
exregidors de Vic

La defensa dels ferits de l’1-O
al Bages demanarà que s’acusi tres guàrdies civils i tres superiors seus per les càrregues
policials a l’institut Quercus
de Sant Joan de Vilatorrada
durant el referèndum. Així ho
va avançar el lletrat dels ferits,
David Caselles, després de les
declaracions que van fer ahir
el tinent coronel responsable
de l’operació i agents de la policia judicial davant la magistrada del jutjat d’instrucció

El jutge ha deixat vist per a
sentència el judici per un delicte lleu de lesions que enfronta tres exregidors de
l’Ajuntament de Vic pels fets
que van passar el juliol de
2017 durant els cinc minuts
de silenci que es va convocar
en suport de les víctimes dels
atemptats de Barcelona i
Cambrils. D’una banda, hi havia la denúncia de Josep Anglada (Plataforma Vigatana)
contra Arnau Martí (Vic En
Comú Podem) i Jaume Colomer (ERC) i també la de Martí
contra Anglada pel cop de puny que va rebre a les costelles.
Malgrat l’existència de proves
de lesions a Martí, el fiscal només ha apreciat un delicte
lleu de lesions per part de Colomer a Anglada i li demana
600 euros. ■ REDACCIÓ

número 2 de Manresa. Segons l’advocat, s’ha demostrat que els agents van utilitzar les porres sense rebre cap
ordre abans i de forma preventiva. En paral·lel, va recordar que l’Audiència de Barcelona ja va qualificar la resistència a l’institut de “pacifica”.
Ahir va tornar a testificar el
tinent coronel de la Guàrdia
Civil, cap de la comandància
de Sant Andreu de la Barca i
responsable del dispositiu a la

demarcació de Barcelona, que
ho va fer fa una setmana però
que un error tècnic del jutjat
va fer que no s’enregistrés
part de la seva declaració. Caselles va dir que el tinent coronel havia reiterat que tenia
“poc a coordinar” i que es donava per entès que els agents
sabien com actuar. A banda,
també van testificar tres
agents de la policia judicial
que van actuar a l’institut.
■ REDACCIÓ

Membres de la plataforma esperen, ahir, per lliurar les més
de mil signatures que han recollit contra el tancament ■ ACN
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Campanya contra el
tancament d’una
escola a Balaguer

SOCIETAT

Els Mossos van rebre 4.378 alertes
per desaparicions durant el 2019
Els Mossos d’Esquadra van
rebre l’any passat 4.378 denúncies de persones desaparegudes, de les quals el 48%
tenia algun tipus de trastorn
mental, mentre que les vinculades a criminalitat representen un baix percentatge.
Aquestes són algunes de les
xifres que es van fer públiques ahir en l’acte institucional en homenatge de les persones desaparegudes sense
causa aparent, que va obrir
el conseller d’Interior, Miquel

Buch, i va clausurar el director dels Mossos d’Esquadra,
Pere Ferrer.
De les 4.378 denúncies,
1,5% menys que el 2018, el
59% eren homes i el 41%
dones, i principal franja
d’edat és la dels adults fins a
65 anys –58%–, seguida
dels menors d’entre 13 i 17
anys d’edat –35%–, dels ancians majors de 65 anys
–5%– i dels nens d’entre zero i 12 anys –2%–. Per geografia, les comissaries que

van rebre més denúncies de
persones desaparegudes van
ser la metropolitana nord,
que engloba entre d’altres el
Vallès Occidental, el Vallès
Oriental i part del Maresme, i
la metropolitana sud, que inclou el Baix Llobregat i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Dels desapareguts, el
72% tornen voluntàriament
en els quatre primers dies de
la seva desaparició i el 94%
dels casos es resolen en un
mes.■ REDACCIÓ
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Un home apunyala la seva
exparella al carrer a
Vilafranca del Penedès

Compromís per arreglar les
esquerdes dels edificis de
Centcelles, a Constantí

Un home va apunyalar ahir al matí la seva exparella a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc en ple carrer i l’home va fugir del lloc
després de l’atac. La dona va ser traslladada a
l’hospital. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació i ahir buscaven l’agressor.
Com a resposta a aquesta agressió, el col·lectiu
feminista La Ruda va convocar una concentració ahir al vespre a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès per “denunciar la violència
masclista i donar suport a l’agredida i la seva
família”. L’Ajuntament també n’ha convocat una
a les dotze del migdia d’avui per mostrar la seva “condemna rotunda al cas de violència de
gènere”. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Constantí i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van signar ahir un acord pel
qual s’estableix la planificació de tasques i la
creació d’una comissió de treball per afrontar
les patologies estructurals als edificis del barri
de Centcelles. Són nou illes de cases amb uns
600 pisos d’una promoció de protecció oficial
construïda als anys 70 que tenen diferents problemes, com ara esquerdes de fins a mig pam
d’amplada. L’Agència de l’Habitatge té enllestit
l’informe de les patologies, la valoració estimada de les actuacions que s’han de fer i estudia
la possible col·laboració de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC) per a l’auscultació del terreny i de les edificacions. ■ REDACCIÓ

tirar-la endavant volen escoltar i tenir en compte els diferents agents implicats.
La plataforma Salvem
l’Àngel Guimerà va insistir,
però, a reclamar que es tiri
enrere aquesta decisió perquè “és una escola pública i
una de les primeres de Balaguer i, a més, és un servei del
nucli antic”, segons va explicar la representant de la plataforma i membre de l’AMPA
Anna Maria Fernández. La
plataforma també vol reunirse amb tècnics per tal que els
expliquin perquè s’avalua la
possibilitat de tancar el centre i “per què no es poden
buscar altres possibilitats”
que no es basin en el cessament de l’activitat del centre
educatiu. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Torredembarra
Secretaria
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en
la seva sessió ordinària duta a terme en data 21 de novembre de 2019, va aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials i associacions de consum de cànnabis i d’altres
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les
condicions d’exercici de la seva activitat al
municipi. L’esmentat acord va ser publicat al
diari EL PUNT AVUI de data 3 de desembre
de 2019, al BOPT de 4 de desembre de
2019, al DOGC núm. 8016 de 4 de desembre de 2019 i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, durant el termini de 30 dies.
Finalitzat el termini d’exposició pública, no
consta a l’expedient que s’hagi produït cap
al·legació ni reclamació, per la qual cosa, de
conformitat amb l’acord del Ple, la derogació

L’ECONOMAT DE PALLEJÀ, SCCL
ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa i nomenament de liquidadors.

de l’ordenança ha esdevingut definitiva, la

A l’assemblea general extraordinària de sòcies de la cooperativa L’ECONOMAT DE PALLEJÀ, SCCL, celebrada en el domicili social de la cooperativa, el dia 29 de gener de
2020, es van adoptar els acords següents:

qual entrarà en vigor un cop s’hagin publicat

- Dissoldre la cooperativa conforme a l’article 102 de la Llei de Cooperatives i l’obertura
del període de liquidació.
- Nomenar liquidadores les sòcies Arantxa Cardús i Roser Figueras.
Pallejà, 19 de febrer de 2020
Les liquidadores

186907-1226323Q

Els comandaments dels Mossos en la presentació de les dades que es va fer ahir ■ ACN

La plataforma Salvem l’Àngel
Guimerà va presentar ahir a la
Paeria de Balaguer les 1.152
signatures que ha recollit contra el tancament de l’escola.
La plataforma considera que
es tracta d’una decisió unilateral presa pel consistori i per
Educació i lamenta que els intents d’establir una comunicació oberta amb aquestes
institucions “han estat improductius”. En aquest sentit,
l’entitat reclama poder reunirse amb els tècnics i que s’estudiïn alternatives que no siguin el tancament del centre.
El departament i la Paeria defensen que l’objectiu de la
mesura és lluitar contra la segregació escolar. Asseguren
que el tancament no és una
decisió ferma i que abans de

155040-1226288L
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els corresponents anuncis als mitjans indicats.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Torredembarra, 3 de març de 2020
L’alcalde, Eduard Rovira Gual

107631-1226109L

Generalitat de Catalunya

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

EDICTE
de 2 de març de 2020, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte AB-15032.F3 “Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al
18+700. Tram: Parets del Vallès – Granollers”, dels termes municipals de Parets del Vallès i de Lliçà de Vall.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del Projecte AB-15032.F3 “Millora general. Tercer carril calçada sentit sud
a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700. Tram: Parets del Vallès – Granollers”, dels termes municipals de Parets del Vallès i de Lliçà de Vall, al
DOGC núm. 8059, de 7 de febrer de 2020, i al diari El Punt Avui de 7 de febrer de 2020, d’acord amb el que estableixen 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 24, 26 i 31 de març de 2020 a Parets
del Vallès i el dia 2 d’abril de 2020 a Lliçà de Vall, 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 degudament 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.
El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments de Parets del Vallès i de Lliçà de Vall. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als
terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 2 de març de 2020
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

