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DIMARTS, 3 D’AGOST DEL 2021
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Quadern d’economia

Ajuntament
del Masnou
EDICTE

La reunió que va tenir lloc el desembre del 2018 a Pedralbes entre els governs català i espanyol ■ ARXIU

Fronts ofensius
i defensius
L’enfrontament
entre Catalunya i
el govern central
té ja molts anys
de vida, però les
circumstàncies
econòmiques i poFrancesc
lítiques han canCabana
viat, de manera
Barcelona
que el conflicte
s’ha globalitzat. D’aquí que es pugui
parlar de front interior i front exterior. Al mateix temps, hi ha una actitud ofensiva aplicable només al govern central i una conducta defensiva que respon a l’actitud i accions
del govern català.
El govern central actua contra Catalunya a nivell interior i a nivell exterior. A nivell interior ha utilitzat especialment una judicatura caducada i
polititzada, mentre que a nivell exterior ho ha fet a través de les ambaixades o de les trucades directes de
Madrid. Posaré un exemple no resolt.
La fàbrica Seat, la més important de
Catalunya, busca un terreny per a
construir-hi la fàbrica de bateries
destinades als seus cotxes elèctrics,
que cada cop tenen més importància. La direcció de Seat va dir que la
fàbrica de bateries hauria d’estar situada prop de la central de la Seat.
És fàcil d’imaginar que el govern
central ha indicat als dirigents de la
Seat que Fraga també és a prop de
Martorell, així com Saragossa o
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Pamplona. Catalunya defensa els
seus interessos, que són els d’una
fàbrica amb un alt nivell de personal
qualificat, situada a Catalunya i, sobretot, prop de Martorell. El resultat
ens dirà si ha guanyat el front ofensiu o el defensiu.
Catalunya té una actitud purament defensiva. No pot demanar
més. Es troba, però, que les multinacionals estrangeres tenen una feblesa per Catalunya, no pas per motius
polítics sinó simplement econòmics.
Saben que aquí hi trobaran personal

Catalunya, té una
actitud purament
defensiva. No pot
demanar més
qualificat, una administració amb
defectes, però efectiva, i un marc
econòmic favorable que els permet
trobar una peça de recanvi a una hora de distància de les seves fàbriques.
Aquesta actitud favorable de les
multinacionals estrangeres competeix amb el front ofensiu del govern
central espanyol, que es mou a través dels representants polítics en
ambaixades, consolats, etc., i de gestions més directes i personals, si
se’n poden trobar. L’acció ofensiva

de l’Estat espanyol pot anar acompanyada, potser tàcitament, de mesures que puguin perjudicar, per exemple, l’economia francesa a nivell
d’aranzels, de comunicacions, de
transports o de qualsevol altre tipus
d’acció en què la posició espanyola
tingui més força que la francesa.
El resultat, lògicament, ha de ser
favorable al govern central espanyol.
Si Catalunya ha guanyat alguna batalla, és perquè el centralisme ha badat. El govern de la Generalitat es
pot trobar també que Madrid li demani concessions no previstes a
l’Estatut d’Autonomia, a canvi d’autoritzacions sobre localització d’indústries estrangeres. No oblidem
també que el mercat espanyol representa encara un 30% del total de les
vendes catalanes.
Tot plegat resulta una mica complex. És difícil destriar el pes efectiu
i final del front ofensiu o defensiu. És
difícil destriar-lo, però els dos fronts
hi són sense cap dubte. El govern
central actuarà discretament fora
d’Espanya i el govern català farà el
mateix en les seves relacions amb el
govern central o amb les direccions
generals contactades. El que és segur és que els catalans no ens avorrirem en els propers anys, que els
optimistes fixen en deu per a aconseguir l’objectiu final, altres en vinti-cinc, i una pila es limiten a callar i a
mirar al cel.
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relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer de Can
Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra
Goleta Constanza. Expedient núm. X2021011527
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2021, ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del carrer de Can
Mandri i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, del Berguedà i de Pol·lacra Goleta
Constanza.
Així mateix, s’ha acordat 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 a la web municipal (http://www.elmasnou.cat).
Donat que el període d’informació pública coincidirà parcialment amb el mes d’agost, aquest quedarà ampliat en un mes.
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.
El Masnou, 27 de juliol de 2021.
Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde
Annex: Plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions

EDICTE
de 26 de juliol 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-CMB-17063 “Millora local. Millora de nus. Millora d’accessibilitat a Mollet. Enllaç de Mollet
del Vallès-Pol. Ind. de Martorelles. Carretera C-17 al PK 12+000. Tram: Mollet del Vallès”, dels termes municipals de Mollet del Vallès i Martorelles.
Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del Projecte: PC-CMB17063 “Millora local. Millora de nus. Millora d’accessibilitat a Mollet. Enllaç de Mollet del Vallès-Pol.
Ind. de Martorelles. Carretera C-17 al PK 12+000. Tram: Mollet del Vallès”, dels termes municipals
de Mollet del Vallès i Martorelles, al DOGC núm. 8447, d’1 de juliol de 2021 i, al diari El Periódico,
d’1 de juliol 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 la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2 de la
Llei esmentada, assenyalar el dia 21 de setembre de 2021 a Mollet del Vallès i a Martorelles, 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 Mollet del Vallès i de Martorelles. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 26 de juliol de 2021
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

