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a La ministra de Transports diu que els 120 milions previstos serviran per millorar la sostenibilitat
ambiental de la resta d’aeroports a Lamenta que s’hagi deixat perdre “una gran oportunitat”
Redacció

Ampliar el ‘hub’
de l’aeroport
de Madrid

BARCELONA

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va
explicar ahir en la presentació del Dora II –el document que defineix les inversions del sector aeroportuari espanyol per als
propers cinc anys– que la
inversió frustrada a l’aeroport del Prat es destinarà
a reforçar el conjunt de la
xarxa d’aeroports d’Aena.
En concret, segons va
dir Sánchez, la inversió
prevista inicialment per
l’aeroport de Barcelona
permetrà desviar els 120
milions que preveia el pla
per a l’ampliació de la infraestructura a millorar el
conjunt de la xarxa d’Aena. Segons va dir, aquests
diners es destinaran a
“projectes transversals no
regionalitzables per a tota
la xarxa d’aeroports destinats fonamentalment a
energies renovables, sostenibilitat i innovació”.
La titular de Transports xifra en gairebé 245
milions d’euros la inversió
regulada en aquest sentit
per al Prat amb l’objectiu

—————————————————————————————————

El document Dora II sí que
preveu l’ampliació de l’aeroport de Madrid amb una inversió inicial de 133 milions
d’euros. La ministra de Transports destaca que això permetrà “consolidar” la infraestructura com a hub i expandir
les rutes cap a Àsia i el Pacífic, així com augmentar la
contribució al PIB de l’autonomia, que passarà del 9,3 al
12%. La previsió és que els nivells de passatgers previs a la
pandèmia es recuperin a final
del 2025 a tota la xarxa d’Aena i el 2026 superin els 282
milions de passatgers.
La zona de facturació de l’aeroport del Prat amb menys viatgers per la pandèmia ■ O. DURAN

la frase

—————————————————————————————————

“És una situació que,
com a catalana,
m’entristeix i lamento,
perquè hem perdut
una gran oportunitat”
Raquel Sánchez
MINISTRA DE TRANSPORTS

de millorar la seguretat
operacional,
manteniment d’instal·lacions i sostenibilitat.
L’endemà que el Dora
s’aprovés en el Consell de
Ministres, la responsable
de Transports i Mobilitat
lamentava que el pla quinquennal no inclogui cap
partida per a l’ampliació
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Un jutge reconeix
com a malaltia
professional una
baixa per Covid-19

Avalen enviar
Madí i Vendrell a
l’Audiencia per la
causa de Tsunami

Les demandes
de dissolució
matrimonial
creixen un 58,6%

El titular del jutjat social 3 de
Barcelona, el magistrat Xavier
Gonzàlez de Rivera, ha reconegut com a “malaltia professional” el contagi per Covid-19
d’una auxiliar de geriatria. És
la primera sentència que fixa
l’origen laboral de la Covid-19
en residències, segons el Collectiu Ronda. La demandant
treballava al centre Bertran i
Oriola i va estar de baixa del
29 de març a l’1 de maig del
2020, per “infecció per coronavirus no especificada”. La
Seguretat Social i la mútua no
van acceptar la seva incapacitació temporal, però ara el jutge ordena que se li pagui el
subsidi que li correspongui.
Per al magistrat, la baixa “té
relació directa amb la feina” ja
que “treballava en una ocupació amb una clara exposició al
coronavirus”. ■ M.P.

L’Audiència de Barcelona ha
avalat que el titular del jutjat
d’instrucció 1 de Barcelona
derivi a l’Audiencia Nacional
set encausats del cas Volhov,
en considerar que suposadament “formaven part de l’estructura organitzativa de Tsunami Democràtic”, que va organitzar “accions violentes”
per la sentència als independentistes catalans el 2019,
com ara la protesta a l’aeroport. Són l’exconseller d’ERC
Xavier Vendrell; l’exdirigent de
CDC David Madí; el cap de
l’Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; Jaume Cabaní,
Oriol Solé, Josep Campmajó i
Marta Molina. La secció 21
considera que no s’han vulnerat drets dels investigats com
sosté la penalista Marina Roig
i ho justifica perquè la causa a
Madrid és secreta. ■ M.P.

Les demandes de dissolució
matrimonial van augmentar
fins a un 58,6% a Catalunya
durant el segon trimestre del
2021. En concret, se’n van registrar 4.351, segons dades
del Consell General del Poder
Judicial (CGPJ). Aquesta xifra
és inferior a la que hi va haver
durant el primer trimestre, en
què van ser 4.484, però superior a la del mateix període del
2020, quan van ser 2.743. En
el conjunt de l’Estat, l’increment interanual va ser d’un
62,2%, amb un total de
26.752 peticions. Tot i això, si
es posa en relació amb el total
de demandes del segon trimestre del 2019, la xifra és un
6% inferior. Per tipus de demandes, 15.935 van ser de divorci consensuat, un 66,8%
més que les del segon trimestre del 2020. ■ REDACCIÓ

de l’aeroport de Barcelona. “És una situació que,
com a catalana, m’entristeix i lamento, perquè realment penso que hem
perdut una gran oportunitat de contribuir a un futur per millorar Catalunya
i també Espanya”, va dir
ahir Sánchez. Fonts del
Ministeri de Transports

han manifestat que un cop
aprovat el pla pel Consell
de Ministres, és complicat
fer-hi canvis perquè només es preveu per a “causes molt taxades”. En total, el marc d’inversió per a
aquests propers cinc anys
és de 2.250 milions d’euros, amb una mitjana
anual de 450 milions. ■
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Ajuntament
del Masnou
EDICTE relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbanística del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard. Expedient núm. X2021001340
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de setembre de 2021, va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig de Bell Resguard.
Així mateix, es va acordar suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit
de la referida Modificació puntual, d’acord amb l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i determinar, de conformitat amb l’article 74.1
de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys comptat
des del dia següent al de la data de l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Pla.
Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb l’article
115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la data de l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de
la Província, al diari El Punt Avui, a l’e-Tauler i al web municipal (http://www.elmasnou.cat).
Així mateix, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les
dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i en hores d’oficina (de 8:30 a 14 hores), i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el termini assenyalat.
Annex: Plànols de delimitació dels àmbits de la suspensió.

El Masnou, 24 de setembre de 2021
Jaume Oliveras Maristany
L’alcalde

De conformitat amb el que preveu el Decret 240/1990, de 4 de setembre, de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de les Cambres de la
Propietat Urbana de Catalunya, es convoca Assemblea General Ordinària que se
celebrarà el dia 21 d’octubre de 2021, a
les 17.30 h en primera convocatòria i a les
18.00 h en segona convocatòria, al domicili social d’aquesta Cambra, passeig de Pere III, número 30, entresol, de Manresa,
amb el següent ordre del dia:
1. Lectura de l’acta de l’anterior assemblea.
2. Aprovació de la liquidació del pressupost, balanç i compte de pèrdues i guanys
de l’exercici 2020.
3. Aprovació del pressupost ordinari d’ingressos, despeses i inversions per a l’any
2022.
4. Informe de serveis, memòria d’activitats
del darrer any i noves iniciatives.
5. Torn obert de paraules.
6. Nomenament de dos interventors per a
la signatura de l’acta.
La documentació relativa als diferents
punts que integren l’ordre del dia de la
reunió estarà a disposició dels compromissaris, en el domicili social de la Cambra,
amb vuit dies d’antelació a la celebració
de l’Assemblea.
Durant la celebració de l’assemblea s’aplicaran les mesures sanitàries vigents per a
aquest tipus de reunions (mascareta,
distància, evitar contacte físic, etc.).
Manresa, 27 de setembre de 2021
Pere Ribera Sellarès
President
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Aena desviarà la inversió al
Prat al conjunt de la xarxa

CAMBRA DE LA PROPIETAT
URBANA DE MANRESA I EL BAGES

Ajuntament de
Malgrat de Mar
Serveis Generals Estadística

EDICTE
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 30 DE SETEMBRE DEL 2021

Atès l’acord de la Junta de Govern Local,
de data 26 de maig de 2016, sobre incoació
d’expedient administratiu per a la declaració
de l’estat de ruïna del Bloc A del cementiri
municipal. L’aprovació de l’estat de ruïna
comportarà la necessitat d’enderrocar el
bloc (per fases) i construir-ne un de nou, en
el qual els titulars actuals mantindran els
seus drets sobre els nínxols de nova construcció i, en la mesura que sigui possible, la
mateixa categoria i condició.
Aquesta operació farà necessari, d’acord
amb el que disposa l’article 51.3 del Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària i
mortuòria, i allò que s’estipula a l’art. 79 de
l’Ordenança reguladora del cementiri municipal de Malgrat de Mar, procedir a la prèvia
exhumació dels cadàvers per a la seva immediata inhumació en el lloc que determinin
els titulars dels drets.
En cas que els titulars no disposin res al
respecte, les restes no es traslladaran a la
fossa comuna, sinó que s’inhumaran provisionalment en nínxols comunitaris, en els
quals les respectives restes cadavèriques
estaran plenament identificades, en espera
de poder ser traslladades als nínxols de nova construcció.
No havent-se pogut practicar la notificació
individualitzada, per mitjà del present anunci, que es publicarà al tauler d’edictes municipal i al Butlletí Oficial de l’Estat i en un diari de difusió de la província, es notifica als titulars dels drets funeraris, tot seguit relacionats, o als seus hereus legals, a l’empara
de l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la incoació
de l’expedient administratiu
Nínxol Fila Secció Titular
85. 2. A.
Hereus de Ramon Turró Vila
86. 2. A.
**6915***
87. 1. A.
Hereus de Salvador Viadé
Rabassa
88. 3. A.
**2397***
89. 1. A.
**1143***
90. 2. A.
Hereus d’Emilie Reisse
Oelmann
90. 4. A.
Hereus de José Cabrera
Baeza
91. 2. A.
**5298***
92. 2. A.
**8269***
93. 1. A.
Hereus d’Elena Cardona
Bou
95. 1. A.
Hereus de Francisca
Pascual Gallart
98. 3. A.
Hereus de Francisco
Bechdejú Paradeda
101. 2. A.
**7034***
101. 4. A.
**6849***
103. 2. A.
**8089***
Contra aquesta resolució podeu interposar
de forma potestativa recurs de reposició davant l’alcaldia, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de l’Estat,
o bé interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptat des del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de l’Estat; no obstant això, podeu interposar
qualsevol altre recurs que considereu convenient.
Joan Mercader Carbó
Alcalde
Malgrat de Mar, 23 de setembre de 2021

