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Marcel Vivet
no entrarà
a la presó

El TSJC rebaixa
la condemna de
l’Audiència de cinc
anys a un i mig

Els sindicats
convoquen
quatre vagues
més a l’educació

El 17 de maig i el 2
de juny les aturades
seran parcials i el 25
de maig i el 9 de
juny, tot el dia

POLÍTICA L’ESCLAT DEL CATALANGATE

La cap del CNI
dona 18 noms
espiats i prou

FI · Paz Esteban mostra al Congrés la llista amb molts noms tapats i on són visibles
Aragonès i l’entorn de Puigdemont AS · No diu res dels altres 40 citats per Citizen Lab
FE · Aragonès, Podem, ERC, Junts i la CUP insten a desclassificar les ordres judicials
David Portabella
MADRID

ERC mira al Parlament Europeu

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La sala Mariana Pineda del
Congrés, rastrejada per
certificar que no hi havia
micròfons i tancada amb
clau el dia abans. Els diputats, entre ells els espiats
Míriam Nogueras (Junts) i
Albert Botran (CUP), obligats a dipositar el telèfon
en una taquilla fora de la
sala. Amb aquesta cerimònia prèvia de secretisme,
la directora del CNI, Paz
Esteban, protagonitzava
ahir el ritual més obscur
que hi ha al Congrés i que
es guia per la llei franquista del 1968 desenvolupada per un decret del 1969
que té la firma de l’almirall
Carrero Blanco: comparèixer a la comissió batejada popularment com la de
secrets oficials i que té un
nom més llarg, de control
dels crèdits destinats a
despeses reservades. Amb
la paradoxa d’obligar diputats espiats a guardar se-

El grup d’ERC va presentar
ahir una moció que es portarà a aprovació en el ple de la
setmana que ve en què proposa que la cambra catalana
enviï una representació de
tres diputats al Parlament
Europeu perquè compareguin a la comissió d’investigació oberta a Brussel·les sobre el cas d’espionatge amb
el sistema Pegasus.
La moció dels republicans
apel·la a l’article 203 del reglament de la cambra, que regula les relacions amb les institucions i el Parlament Euro-

peu. El punt estableix que la
institució catalana “pot exercir el dret de petició davant el
Parlament Europeu” per tractar temes de l’àmbit de les
competències de la Unió Europea. El punt s’ha d’aprovar
per majoria absoluta. La portaveu adjunta d’ERC, Meritxell Serret, defensava la proposta com “una nova via institucional per denunciar el
Catalangate’ “Hi ha en joc els
drets i les llibertats dels ciutadans”. “Amagar-se” al Parlament és “avalar les clavegueres de l’Estat”.

cret del que sentien sobre
l’espionatge que els viola la
intimitat, Esteban va oferir una llista d’espiats amb
autorització judicial que
tenia noms tapats però 18
de visibles, entre ells els
d’Aragonès i tot l’entorn
de Puigdemont. Ella, però,
no va citar Pegasus.

Tot i ser una dona tan
citada els últims dies com
poc fotografiada en la seva
vida (i ahir va condemnar
els fotògrafs a retratar-la
amb mascareta negra, tot
i no ser obligatòria), Paz
Esteban, de 64 anys, és
una veterana dels serveis
secrets que arriba al Cesid

el 1983 amb el general valencià Emilio Alonso Manglano i que va ser la mà
dreta de Félix Sanz Roldán abans de ser cap interina del CNI des del 2019 i
cap de ple dret des del febrer del 2020. El Catalangate i l’espionatge amb Pegasus al telèfon presidencial –desvelat ara– els dies
19 i el 31 de maig del 2021
han passat sota el seu
mandat, així que Esteban
–nomenada ja per Pedro
Sánchez– és a la diana per
l’escletxa de seguretat
més greu des de les escoltes il·legals del Cesid del
1995 i és ara per ara el cap
de turc més propici. I tot
quan avui el CNI fa 20 anys
des que el Cesid es va refundar en la nova sigla.
Xoc a porta tancada
Amb l’ànim d’esquivar el
precedent del general Emilio Alonso Manglano, que el
1995 va haver de dimitir
com a cap del Cesid per escoltes il·legals, Esteban,

avalada
incondicionalment per Margarita Robles
(Defensa) i prou, es va enfrontar a una comissió
d’excepció –presidida per
Meritxell Batet, presidenta del Congrés– on l’escoltaven deu diputats: els espiats Nogueras i Botran,
Gabriel Rufián (ERC),
Mertxe Aizpurua (Bildu),
Aitor Esteban (PNB), Pablo Echenique (Podem),
Iván Espinosa de les Monteros (Vox), Cuca Gamarra (PP) Héctor Gómez
(PSOE) i Edmundo Bal
(Cs). La morbositat estava
servida: per primera vegada després del procés, l’independentisme català accedia a la comissió de secrets i ho feia per escoltar
secrets sobre l’espionatge

en carn pròpia documentat per Citizen Lab i The
New Yorker. La presència
d’Echenique va evidenciar
l’envelliment de la norma
de l’omertà espanyola, ja
que no preveu que un diputat que no pot escriure a
mà hagi de ser desposseït
de l’ordinador quan el bolígraf i el quadern no són
una opció per a ell.
“100% motius polítics”
Tot i el deure de secret i el
pes de l’article 598 del Codi
Penal, que en castiga la revelació amb penes que poden ser fins i tot de presó
d’un a tres anys, la comissió va ser menys secreta
que quan hi acudia Sanz
Roldán. Segons va poder
saber aquest diari, Este-

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Creix la gravetat de
l’espionatge massiu i cal
desclassificar-ho tot. És
inajornable assumir
responsabilitats”

“El CNI diu que tot té
ordre judicial i la resta,
o nació estrangera o
ens estatal que pot
espiar amb Pegasus”

“Ministeri de Defensa
i CNI són només la
punta de l’iceberg. Cal
desclassificar tot el
que se’ns ha dit”

“Citizen Lab parla de
65 com a mínim i no
hem sentit l’explicació
sobre una proporció
massiva i general”

“El que diu reforça la
necessitat d’assumir
responsabilitats
polítiques i no es
poden delegar”

“Vaig parlar amb
Robles i li vaig
traslladar tot el meu
suport i solidaritat i tot
el meu afecte”

Pere Aragonès

Gabriel Rufián

Míriam Nogueras

Albert Botran

Pablo Echenique

Félix Bolaños

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

DIPUTAT DE LA CUP AL CONGRÉS

PORTAVEU DE PODEM AL CONGRÉS

MINISTRE DE PRESIDÈNCIA
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Bolaños ‘vs.’ Robles
Emili Bella

El ministre de la Presidència i la ministra de Defensa
es passen mútuament el mort sobre qui és el responsable que s’hagi pogut espiar el mòbil del president
espanyol, una guerra bruta dins la part socialista del
govern que evidencia nervis a can PSOE. Si Pedro Sánchez vol dissimular una decapitació, la pot emmascarar en una remodelació de l’executiu àmplia, justifica-

da per la proximitat d’eleccions, les que siguin. És clar
que sense Citizen Lab i la pressió independentista La
Moncloa mai hauria fet pública una feblesa que deixa
l’Estat en ridícul internacionalment pel fet que han
deixat que entrin als mòbils del president i de la responsable política del serveis secrets espanyols, sigui
un estat estranger o la claveguera desbocada.

Paz Esteban, directora del
CNI, arribant ahir amb mascareta
(tot i no ser obligatòria) a la sala
Mariana Pineda del Congrés, on
estava convocada la comissió de
secrets ■ ROGER PI / ACN

151281-1114153®

ban va treure de la maleta
una llista que va sorprendre els presents per la
quantitat de noms tapats
en negre. A més d’Aragonès, hi ha noms lligats a
Puigdemont, com ara els
del senador Jami Matamala o Josep Lluís Alay, i també Carles Riera (CUP).
“Són autoritzacions judicials per espiar en què els
motius són 100% polítics”,

indiquen les fonts. Com
sempre que es tracta del
CNI, és un únic magistrat
al Tribunal Suprem qui
sempre firma totes les autoritzacions judicials: Pablo Lucas Murillo de la Cueva, de la sala tercera.
Desafiant el Codi Penal
Tot i la por al Codi Penal
–Nogueras i Botran no van
poder ni revelar si Esteban

els va mostrar l’expedient
personal d’espionatge amb
segell judicial o no–, Rufián
va ser qui va anar més enllà
en la loquacitat. I això que
va abandonar la sessió mitja hora abans per atendre
una televisió i es va perdre
la part final d’Esteban, la
qual cosa va fer enfadar
Junts, la CUP i Bildu perquè el pacte de tots era delimitar abans què podrien

dir i què no. “El CNI diu que
tot ha estat sota ordre judicial i, a partir d’aquí, per a
la resta d’espiats planteja
dues vies: una nació estrangera o organismes de l’Estat que també tinguin capacitat d’espionatge amb
un programa paràsit com
és Pegasus, i aquí assenyala Interior”, relatava Rufián. “Surto tan intranquil
com a demòcrata com

quan hi entrava”, reblava.
A partir d’aquestes paraules, Vox i Cs estudien una
querella contra Rufián per
revelació de secrets.
“Desclassificar tot”
A Junts, Nogueras en sortia “enfadada” i amb la
convicció afermada que
cal crear una comissió
d’investigació i desclassificar tota la informació que
la cap del CNI ha mostrat a
només deu diputats: “La
ciutadania i els mitjans de
comunicació han de poder
conèixer tot el que se’ns ha
explicat de l’escàndol.”
“Sento no poder contestar
a preguntes. És per això
que exigim desclassificar
tot”, hi afegia Nogueras.
Per Albert Botran (CUP),
la sessió d’ahir “no serveix
ni de lluny per tancar l’escàndol d’espionatge” perquè Citizen Lab cita “un
mínim de 65 independentistes catalans i bascos” i
“a la comissió no s’ha pogut sentir cap explicació
sobre aquesta proporció
massiva i generalitzada de
l’espionatge”. Botran recorda que el CNI té la missió de defensar la unitat
d’Espanya i això li permet
“perseguir persones per
les idees i no per les accions”. La CUP se suma al
clam de la desclassificació:
“És una informació que la
societat ha de conèixer.”
Per Pablo Echenique (Podem), tot el que es va sentir ahir a porta tancada
“reforça la necessitat d’assumir responsabilitats i
no es poden delegar”, tot

un dard amb Robles de
destinatària.
Comunicat d’Aragonès
Les revelacions a porta
tancada d’Esteban, que té
com a cap de comunicació
la mateixa dircom que tenia Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta i tutelava el CNI,
van motivar un comunicat
del president de la Generalitat denunciant que “augmenta la gravetat del cas
de l’espionatge massiu per
part de l’Estat espanyol” i
exigint “desclassificar immediatament l’autorització judicial per conèixerne les motivacions i poder
exercir el dret de defensa”.
“És inajornable l’assumpció de responsabilitats”,
alerta Aragonès.
Secret de sumari
El desig de transparència
topa amb la decisió del jutge de l’Audiència, José Luis
Calama, d’ordenar el secret de sumari en la peça
sobre Sánchez i Robles, als
quals permet que es personin en la causa. A La Moncloa, però, el xoc intern no
escampa i ahir el ministre
de la Presidència, Félix Bolaños, admetia que va haver de telefonar a Robles
per “traslladar-li tot el suport i la solidaritat i tot
l’afecte”. Un “afecte” enverinat: es trasllada preferentment suport i afecte a
qui no té un bon moment,
però Robles sosté que és
Presidència i no ella qui
vetllava per la seguretat
dels iPhones. ■
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Vilagrà neda i guarda la roba
CAUTA · La consellera insisteix a liderar el projecte però evita polemitzar amb l’Aragó en la compareixença al Parlament per
defensar els Jocs, a 15 dies de la data límit imposada pel COE per ratificar l’acord DATA · El 27 de maig es convocarà la consulta
Òscar Palau
BARCELONA

F

ent gala de la seva faceta de
nedadora, la consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà,
va llançar-se ahir a la piscina
de la comissió d’afers institucionals
del Parlament, a petició de la CUP i
els comuns, per donar explicacions
sobre la candidatura que impulsa
per als Jocs d’hivern del 2030, i més
en concret sobre l’enquesta de percepció del projecte que el govern va
encarregar al desembre. La consellera, això sí, va evitar mullar-se, sobretot en res que pugui donar motius al Comitè Olímpic Espanyol
(COE) per voler tocar l’acord tècnic
a què ja van arribar al març totes les
parts, que s’entén bo per a Catalunya però que Aragó està movent cel
i terra des d’aleshores perquè es renegociï. L’únic anunci ahir, així, va
ser que el president Pere Aragonès
signarà el 27 de maig el decret de
convocatòria de la doble consulta
que es farà a l’Alt Pirineu per decidir sobre la presentació de la candidatura, i al Ripollès, el Berguedà i el
Solsonès sobre la seva implicació.
La intenció del govern, aclaria Vilagrà, és llançar en les setmanes següents una campanya informativa
sobre el projecte, la proposta tècnica, les dades d’inversió o de retorn
en tots els àmbits. “Seran els partits
i entitats qui facin campanya per
afavorir el sí o el no”, matisava.
Tot i la compareixença d’ahir –ja
prevista des de feia mesos–, el govern té clar que com menys soroll hi
hagi, millor, i menys ara, a tot just
15 dies que expiri el termini del 20
de maig que el president del COE,
Alejandro Blanco, s’ha autoimposat
per tancar definitivament la proposta tècnica, que vol presentar l’1

La plataforma
Stop Jocs
reclama “llum
a la foscor”
Representants de
la plataforma Stop
Jocs Olímpics van
lamentar ahir al Parlament que la consellera Vilagrà optés,
segons va dir el seu
portaveu,Bernat Lavaquiol,per no posar
“llum a la foscor”i no
presentés nous documents per resoldre els dubtes que,
diuen,el projecte genera al territori.Els
contraris a la celebració dels Jocs consideren que això perjudica els habitants del
Pirineu perquè “hauran d’anar a votar a
cegues”,va dir Lavaquiol.Amés,la plataforma va criticar Vilagrà pel fet que,tot i
voler mostrar-se
neutral,“pren part
pel sí de manera entusiasta”,va denunciar el portaveu.Per
tot plegat,insisteixen
al govern que retiri
el projecte i fan una
crida a la participació
a la mobilització del
15 de maig a Puigcerdà contra la candidatura olímpica.“Avui
s’ha constatat que
el Pirineu va a la deriva un cop més”,va reblar Lavaquiol.■
C. RIBAS

La consellera Vilagrà, durant la seva compareixença ahir al Parlament ■ EFE

de juny al president del COI, Thomas Bach, en la visita que té previst
fer a Madrid. De moment, tot i que
sempre hi ha contactes, no hi ha
prevista cap nova reunió entre les
parts, després que en l’última, el 25
d’abril, quedés clar que ni el govern
aragonès ni el català, amb qui en
principi s’alinea l’espanyol i el COE,
pensen moure’s d’on són. És a dir,
en el cas català, que només negociarà termes que no formen part de la
proposta tècnica tancada –i per als
quals, doncs, no hi ha pressa– com
ara el nom de la candidatura –dimecres Blanco insistia que hi ha de
ser “Barcelona”– o on es fan les cerimònies d’inauguració i clausura.
Ahir, tot i que diputats de Cs, PP
i PSC la van burxar, Vilagrà va evitar polemitzar amb l’Aragó. Això sí,
no es va estar de recordar, després

40 ciutats i 140 urnes per
votar sobre la monarquia
Redacció
BARCELONA

Una quarantena de ciutats catalanes tindran
punts de votació per a la
consulta ciutadana sobre
monarquia o república
que se celebrarà el 14 de
maig arreu de l’Estat espanyol. La mobilització, convocada per la Plataforma

Consulta Popular Estatal
Monarquia o República, té
l’objectiu de “pressionar”
el govern espanyol per
convocar un referèndum
sobre la forma d’estat. Un
dels coordinadors de
l’agrupació a Catalunya,
Antonio López, va explicar ahir que hi haurà més
de 140 urnes on votar arreu del territori català, la

majoria situades a l’àrea
metropolitana de Barcelona. A Espanya hi haurà
gairebé 1.000 meses i també es podrà participar en
algunes ciutats a l’estranger, com ara Brussel·les,
Londres i París. Encarna
López, de la coordinadora,
va denunciar una “deficiència democràtica” a
l’hora de “deixar triar a la

de repassar amb detall tots els passos fets des que el 2010 l’alcalde de
Barcelona Jordi Hereu va llançar el
repte, que el “lideratge” de la proposta és de Catalunya i que la idea
és “col·laborar intensament amb altres territoris”, sobretot en allò en
què el país no disposa d’un “actiu
prou competitiu”. “No farem installacions que no tinguin sentit, i aquí
s’emmarca la col·laboració amb
Aragó”, etzibava Vilagrà, que situava en el mateix sac la possible complicitat que caldrà amb estats com
França, Itàlia, Suïssa o Bòsnia per a
proves que no disposen d’infraestructures a Catalunya –ni de prou
tradició per construir-ne per als
Jocs i que després quedin en desús–, com els salts d’esquí o el bob.
En el mateix sentit, a més, admetia
que Andorra hi pot tenir també un

ciutadania la forma d’estat”. “Som en el 2022, ja és
hora que ens deixin decidir si volem monarquia o
república”, va apuntar.
Per ella, la consulta ciutadana és “una manera de
deixar en evidència la falta
de democràcia” per part
del govern espanyol per
“no voler convocar un referèndum vinculant”. En
la consulta podran votar
els ciutadans majors de 16
anys i al final del dia es farà
el recompte i els resultats
es faran públics a través
del web Plataformaestatalmonarquiaorepublica.org. ■

paper, a fi d’aprofitar la seva capacitat hotelera. “Ens agrada que hi puguin col·laborar diferents estats, això és nou i és positiu”, concloïa, en
referència als nous mètodes i criteris del COI, que prioritza tenir uns
Jocs sostenibles.
La consellera, en tot cas, va dedicar el gruix de la intervenció a defensar el projecte com una “oportunitat històrica” per al Pirineu, que
pot ajudar a accelerar inversions i
ha d’estar al servei dels canvis estructurals de model que hi vol implantar igualment. A més, va recordar que avui ja s’hi fan proves multitudinàries, i va garantir el compromís ambiental, ja que a més “cap estudi” diu que d’aquí a vuit anys ja no
hi haurà neu a les seus previstes.
Vilagrà també va constatar que,
amb les xifres ara publicades de
l’enquesta del desembre que afegeixen els resultats de les tres comarques incorporades a la consulta, el
suport roman intacte, en un 74,2%,
pel 74,6% que exhibia llavors. Això
va propiciar la topada més dura de
la sessió, amb la diputada de la CUP
Dolors Sabater, que va denunciar
que les dades s’expliquen “de manera esbiaixada, quan no tramposa”, i
que només és “propaganda per vendre titulars” d’un projecte en què
encara hi ha “molta opacitat”. La
CUP veu inacceptable que “amb diner públic” es pagui la campanya informativa, i qualificava la candidatura d’“atemptat contra el Pirineu”.
El diputat dels comuns Marc Parés
també era crític amb l’estratègia de
“vincular a grans esdeveniments els
models de desenvolupament territorial”, i veu els Jocs una “incongruència” en l’actual context
d’emergència climàtica. “Proposen
continuar amb el mateix model però pintant-lo de verd”, retreia. ■

Una papereta de la consulta popular sobre monarquia o
república ■ ACN
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El TSJC rebaixa la
pena a Marcel Vivet i
no entrarà a la presó
a L’alt tribunal retalla la condemna de l’Audiència de cinc
anys a un i mig a El conseller Elena aplaudeix la reducció
Redacció
BARCELONA

Marcel Vivet no entrarà a
la presó. El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha
rebaixat de cinc anys a un
any i mig la pena al manifestant independentista,
de manera que podrà evitar l’ingrés en un centre
penitenciari després que
l’Audiència de Barcelona
el condemnés per desordres i cops a un agent dels
Mossos d’Esquadra en una
protesta contra el sindicat
Jusapol el 29 de setembre
del 2018. El cas va posar
en el punt de mira el go-

vern de la Generalitat, que
d’entrada també demanava cinc anys de presó per a
Vivet. El jove no va recollir
la medalla d’honor del Parlament concedida a les víctimes de la repressió en senyal de protesta. Després
de la sentència de l’Audiència, la mateixa administració va presentar un
recurs d’apel·lació perquè
es rebaixés la condemna a
sis mesos.
Així, l’alt tribunal ha estimat en part els recursos
de la defensa, exercida per
l’advocat del col·lectiu
Alerta Solidària Carlos
Hurtado, en qüestionar

El judici contra la
Xènia, desembre
del 2025

Els activistes Marcel Vivet (esquerra) i Adrià Catasús ■ ORIOL DURAN

—————————————————————————————————

L’Audiència de Barcelona ha
fixat pel desembre de 2025 la
el judici contra la Xènia, la jove de Caldes de Montbui acusada de desordres públics en
les protestes postsentència
de l’1-O, pels quals l’acusació,
exercida només per la fiscalia,
demana dos anys de presó.
Alerta Solidària i el grup de
suport a l’activista denuncien
aquest “abús que pretén infligir un càstig afegit”.

que el pal de la bandera
amb què Vivet hauria pegat un mosso sigui un instrument perillós, i qualifica la condemna de l’Audiència de “poc respectuosa amb el principi de proporcionalitat”. La bandera
era “més aviat petita” i el
fet que es trenqués el pal
“podria evidenciar-ne la
fragilitat”. En canvi, el tribunal rebutja l’al·legació
de la defensa que acusava

de corrupció el mosso en
qüestió, que va assenyalar
un altre manifestant pels
mateixos fets. La sentència considera que aquest
altre activista, Adrià Catasús, sí que va agredir el
mateix mosso, però en un
altre moment i en una zona diferent del cos. La sala
també retreu a l’Audiència
de Barcelona que en fixar
la pena no tingués en
compte que Vivet “no té

antecedents penals, és
una persona jove” i ha pagat la fiança.
L’entorn de Vivet constata que “qualsevol condemna que no sigui absolució és una vergonya inacceptable”, mentre que el
conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, es va alegrar
que la rebaixa “substancial” de la pena “s’assembli
bastant” a la petició que va
fer la Generalitat. ■

.
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Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 26 de gener de 2021

www.terrassa.cat

859744-1258193L

Ajuntament
d’Amposta

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE
La Corporació Municipal en Ple, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2022, adoptà, per unanimitat dels membres assistents, entre altres, l’acord
següent:
“Primer. Aprovar la proposta de Delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Sant Esteve Sesrovires, redactada per l’arquitecte
municipal, Jordi Izquierdo i Vidal, en data abril de 2022.
Segon. Sotmetre el document aprovat, així com tota la documentació que s’hi integra, a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant publicació
del corresponent edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al diari “El
Punt Avui” i a la seu electrònica de l’ajuntament http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d’Anuncis, a l’efecte de
presentació d’al·legacions, reclamacions i/o suggeriments, per part de qualsevol persona interessada i pels ciutadans/es en general.
Tercer. La presentació d’al·legacions, reclamacions i/o suggeriments es pot formular a través de la comunicació ordinària amb l’administració
municipal mitjançant la seu electrònica d’aquest ajuntament https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/dossier.12.1 (Instància General). Es pot fer
en format paper o format electrònic (per a aquest últim és necessària identificació electrònica).
També es poden presentar presencialment amb cita prèvia al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), ubicat a les dependències
de l’Ajuntament, carrer Major 8-10 de Sant Esteve Sesrovires. La cita prèvia la pot sol·licitar al web Seu Electrònica, Cita prèvia https://
santestevesesrovires.eadministracio.cat/info.0 o trucant al telèfon 93 771 30 17.
Amb el benentès que l’acord íntegre i el contingut complet de l’expedient es trobaran publicats a la seu electrònica http://santestevesesrovires.
eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta Expedients en exposició pública.
Quart. Establir que transcorregut l’esmentat termini sense haver-s’hi presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, s’haurà de remetre el
present acord, juntament amb el document de la proposta de delimitació i l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva
aprovació i perquè faci sol·licitud d’informe a la direcció general competent en matèria de comerç.”
El termini d’1 mes començarà a comptar l’endemà de la darrera publicació d’aquest Edicte en els mitjans d’informació esmentats.
Sant Esteve Sesrovires, 29 d’abril de 2022
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

Vist i plau
El tinent d’alcalde delegat,
Joan Galceran i Margarit

ANUNCI

867245-1258271L

861922-1258265Q

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 dies comptats des
de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província,
a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot
consultar en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que si no s’hi
presenten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.

d’aprovació inicial del Reglament d’ús de la pista poliesportiva municipal de Rellinars
El Ple de l’Ajuntament de Rellinars, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2022, ha aprovat
inicialment el Reglament d’ús de la pista poliesportiva municipal de Rellinars i, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 178 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 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació
pública pel termini de trenta dies hàbils comptat des de l’endemà de la seva publicació mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els
suggeriments que estimin pertinents.
Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents, de dilluns a divendres de 9 a
13 hores i també els dimecres de 16 a 19 hores.
Així mateix, restarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://
www.rellinars.cat].
Podeu consultar el Reglament seguint aquest enllaç:
7ee0f282-96e7-4709-9765-752c8136eb28 (seu-e.cat)
En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial del Reglament
en el termini indicat, l’acord inicial s’elevarà a aprovació definitiva sense adopció d’un nou acord, i
es publicarà íntegrament el text del Reglament per a la seva eficàcia i entrada en vigor.
Rellinars, 3 de maig de 2022
L’alcaldessa,
Marta Roqué i Aubia

Aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió duta a terme el dia
25 d’abril de 2022, la modificació puntual
número 57 del POUM: Inclusió i regulació
de l’ús de restauració a les zones d’implantació industrial qualificades amb claus

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en la sessió de data 21-03-2022,
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el
Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) (Exp. 46423/2021).
En compliment del tràmit d’informació
pública, els acords esmentats i el text del
Document es poden consultar al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament https://

06-04-2022.

4) Delegació de facultats.

Les reclamacions i al•legacions es poden

Es fa constar el dret dels accionistes a
examinar, en el domicili social, els documents que han de ser objecte d’aprovació,
si escau, i el de demanar l’entrega o el
lliurament gratuït d’aquests documents.

presentar davant l’Ajuntament dintre el
termini d’informació pública de 30 dies
a comptar de l’endemà de la darrera
publicació, per qualsevol dels mitjans que
permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

133133-1258112L

EIXAMPLE DIR, S.A.

158345-1258270Q

Es convoca Junta General d’Accionistes,
a celebrar-se en el carrer d’Indústria,
90-92, entl. de Barcelona, el dia 10 de
juny de 2022, a les 9:30 hores, en primera
convocatòria, i l’endemà, en els mateixos
lloc i hora, en segona convocatòria,
d’acord amb el següent ordre del dia:
1) Dissolució de la companyia i designació
de liquidador.

l’Arquitecta dels serveis tècnics municipals

3) Liquidació de la companyia.

Mercè Lavega Benet, s’exposa al públic per

4) Delegació de facultats.

en el Butlletí Oficial de la Província, durant
el qual podrà ser examinat per qualsevol
persona i formular-s’hi les al·legacions que
siguin procedents.
Amposta, 28 d’abril de 2022
L’alcalde en funcions,
Miquel Subirats i Garriga

2) Fixació de la retribució de l’Administrador.
3) Ratificació de l’acord sobre autocontractació entre societats del Grup.

2) Aprovació de les tasques de liquidació i
del balanç final de liquidació.

següent al de la inserció del present anunci

1) Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot referit a
l’exercici de 2021.

grupo=18#p29, publicat en el BOPB de data

seu.santcugat.cat/seu/Tablon.aspx?id_

15c5 i 15c6, Val de Zafan, redactada per

termini d’un mes, comptat a partir del dia

TUSET DIR, S.A.
Es convoca Junta General d’Accionistes, a
celebrar-se en el carrer d’Indústria, 90-92,
entl. de Barcelona, el dia 8 de juny de
2022, a les 11:00 hores, en primera convocatòria, i l’endemà, en els mateixos lloc
i hora, en segona convocatòria, d’acord
amb el següent ordre del dia:

Es fa constar el dret dels accionistes a
examinar, en el domicili social, els
documents que han de ser objecte
d’aprovació, si escau, i el de demanar
l’entrega o el lliurament gratuït d’aquests
documents.
Barcelona, 3 de maig de 2022. Per
l’administrador únic, “DIAGONAL 3.000,
S.L.”, i, en la seva representació, Ramón
Canela Piqué.

Barcelona, 29 d’abril de 2022.
L’Administrador únic, “DIAGONAL 3.000,
S.L.”, i, en la seva representació, Ramón
Canela Piqué
170371-1258227Q

ANUNCI
de la Fundació Naia sobre
dissolució de la Fundació.
El Patronat d’aquesta Fundació, en reunió celebrada el dia 1 de febrer de 2022
i amb l’assistència de tot el Patronat, va
acordar per unanimitat la seva dissolució, atesa la impossibilitat d’acomplir les
seves finalitats fundacionals, així com la
cessió global de tots els actius i passius
resultants del balanç aprovat, a favor de
la Fundació Seira.
Es publica a l’efecte que, en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la
data de la publicació del present anunci en el DOGC, qualsevol persona que
acrediti un interès legítim i els possibles
creditors puguin obtenir a l’adreça de
l’entitat, al carrer Santiago Rusiñol, 6,
local 4 de Viladecans, el text íntegre dels
esmentats acords, formular-hi observacions, aportar-hi informació o oposar-se a
la seva execució.
Barcelona, 3 de febrer de 2022
Esther Camí Dealbert. Presidenta
David Vargas Ramírez. Secretari

188434-1258272L

Edicte
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de
Terrassa ha dictat la resolució núm. 2022-04-28 APOB-06279/2022, de data 28 d’abril
de 2022, per la qual s’aprova inicialment el “Projecte d’un nou parc al barri del Pla del
Bon Aire”, redactat en data 24 de febrer de 2022 pels tècnics municipals del Servei
d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost d’execució material
de dos-cents trenta-cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims (235.553,20
€), un pressupost d’execució per contracte de dos-cents vuitanta mil tres-cents vuit
euros amb trenta-un cèntims (280.308,31 €) (sense IVA) i de tres-cents trenta-nou mil
cent setanta-tres euros amb sis cèntims (339.173,06 €) (amb IVA). El pressupost per al
coneixement de l’administració és de tres-cents trenta-nou mil nou-cents noranta-sis euros
amb quaranta-dos cèntims (339.996,42 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es
preveu que sigui de quatre (4) mesos.

Terrassa, 2 de maig de 2022

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
ANUNCI

Ajuntament de
Rellinars

