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TEMA DEL DIA

Catalunya aixeca les restriccions en
les reunions a partir d’aquest divendres
u El Govern acorda que a partir del cap de setmana, quan se celebra la Diada, ja es podran organitzar manifestacions en

moviment i amb capçalera, encara que amb distància de seguretat, control d’aforament, mascareta i higiene de mans

EFE. BARCELONA

n Catalunya deixarà enrere di-

vendres que ve la limitació de reunió de 10 persones i les restriccions en les activitats religioses, al
mateix temps que els estadis podran omplir fins al 40% i les manifestacions tornaran a ser en moviment, segons va acordar ahir el
Govern en vigílies de la Diada de
l’11 de setembre.
El risc de rebrot del virus
(EPG), índex que mesura el creixement potencial de l’epidèmia,
està a punt d’abandonar el llindar
de risc alt (100) per passar a moderat a Catalunya. En aquest context, el Govern ha fet un pas més
cap a la normalització i ha anunciat la fi del límit de reunió de 10
persones, així com l’eliminació de
l’aforament màxim del 70% en cerimònies religioses i civils, incloses noces i funerals.
En la roda de premsa posterior
a la reunió de l’executiu català, la

El Govern suavitza les restriccions a tocar de la Diada

portaveu, Patrícia Plaja, va recordar que aquestes dues restriccions eren mesures «quirúrgiques»
per a un període curt de temps

ACN/ARXIU

perquè afectaven drets fonamentals, raó per la qual requerien
l’aval de la justícia. A més, el Govern també va acordar que a par-

tir d’aquest cap de setmana, quan
se celebra la Diada, ja es podran
organitzar manifestacions en moviment i amb capçalera, encara
que amb distància de seguretat,
control d’aforament, mascareta i
higiene de mans.
El gruix de la resta de restriccions es mantenen, com els aforaments en els diferents sectors, el
tancament de tota activitat a les
00.30 hores, la limitació de comensals en restaurants -6 per taula interior i 10 exterior- i el tancament de l’oci nocturn. «Desgraciadament no es donen les circumstàncies per aquesta reobertura» de les discoteques, amb encara 316 persones al’ UCI, va assenyalar Plaja. La portaveu no va
voler especular si la reobertura
podria ser abans de les festes de la
Mercè (23 de setembre), com demana l’Ajuntament de Barcelona,
perquè es va avaluant «setmanalment» i caldrà veure quin impac-

La patronal de residències demana
la tercera dosi i 1.000 infermeres

AJUNTAMENT DE SÚRIA
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
Expedient: Gestiona 576/2020
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el proper dia 2
de setembre de 2021, va prendre entre d’altres el següent
ACORD:

u El sector veu
«indispensable» convèncer de
vacunar el 10% del personal
que encara no ho ha fet

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra
municipal ordinària titulat «MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL C. SANT SEBASTIÀ I
DEL C. SANT JAUME», redactat pels arquitectes Àlvar
Montanyés i Josep Maria Villavieja amb números de
col·legiats 28109-3 i 25924-1 respectivament, amb un
pressupost de contracta de 625.088, 74 € (IVA inclòs),
dividit en les següents fases d’execució: FASE 1:
264.749,60 € IVA inclòs; FASE 2: 61.180,59 € IVA inclòs;
FASE 3: 108.163,21 € IVA inclòs i FASE 4: 190.995,34 € IVA
inclòs. Queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma
inicial, la relació detallada de béns i drets que s’expropien i
s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat relació que
figura com a annex al present acord i que conté les dades
a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les quals
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets
objecte d’expropiació i ocupació.

EFE. BARCELONA

n La presidenta de l’Associació

Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i patronal dels geriàtrics de Catalunya, Cinta Pascual,
ha demanat que es vacuni amb
una tercera dosi les persones dependents més vulnerables i ha urgit a incorporar mil infermeres a
les residències per atendre més
persones en el tram final de la seva
vida. «Esperem que els propers
mesos siguin millors, que recuperem la normalitat de manera progressiva. Avui, no obstant això,
considero que hi ha dos reptes fonamentals que marcaran l’evolució del sector en els propers mesos: la falta de personal i la desocupació dels centres», la qual cosa
Pascual ha xifrat entre un 15% i
20% de les places.
Segons Pascual, el sector
d’atenció a les persones grans en
situació de dependència inicia un
nou curs marcat per la incertesa

SEGON.- DECLARAR la utilitat pública de l’execució del
projecte tècnic modificat indicat anteriorment, així com la
necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen
identificats en la relació detallada a què fa referència
l’apartat anterior a efectes d’expropiació i ocupació.

Imatge d’arxiu d’una residència

de la covid-19, després d’una cinquena onada que ha tornat a elevar els contagis i defuncions en els
interns de residències.
«No hi ha dubte que les vacunes són molt efectives i que funcionen molt bé quan hi ha immunitat. La diferència entre l’abans i el
després de l’arribada de la vacuna
és indubtable. Passem de 190 defuncions setmanals a inicis de gener a una mortalitat zero a l’abril.
El que ara no sabem és si la resposta immunitària és la mateixa
que abans», ha assenyalat Pas-

te té l’inici del curs escolar.
El Procicat sí que ha suavitzat
les restriccions als estadis de futbol: els espais que tinguin una capacitat superior a 10.000 persones
-com el Camp Nou- passaran del
30% al 40% d’aforament permès,
per sota del màxim establert per
l’Estat (60%). En el cas de pavellons amb capacitat superior a
10.000 assistents, es permetrà un
màxim del 30%.
A punt d’arribar al 70% de la
població catalana amb pauta
completa (69,1% aquest dimarts)
però amb encara un milió de persones sense vacunar, el Departament de Salut segueix estudiant
estratègies per captar el terç dels
menors de 40 anys que encara no
s’han posat la primera injecció.
Segons la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen
Cabezas, estan estudiant iniciatives com descomptes en concerts,
albergs o altres activitats culturals.

EP

cual. Per això, la presidenta de la
patronal ha urgit una tercera dosi
per a les persones en situació de
dependència, les més vulnerables, i de forma especial a les que
viuen en centres residencials.
També veu indispensable convèncer al 10% del personal que
treballa en les residències que encara no s’ha vacunat perquè es vacuni, per la qual cosa defensa que
«en l’àmbit de la sanitat i de la cura
de persones dependents és necessari que es determini l’obligatorietat» de les vacunes.

TERCER.- SOTMETRE el projecte tècnic modificat de
referència –inclosa la relació detallada de béns i drets que
s’expropien i ocupen que en forma part– a informació
pública, per un període de trenta dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari
Regió 7, a la seu electrònica i a la pàgina web de
l’Ajuntament, als efectes d’al·legacions i reclamacions
sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles
errades en la relació de béns i drets que s’expropien i, per
últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau,
el que es consideri pertinent sobre la procedència de
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del
seu estat material o legal.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els titulars de
béns i drets a expropiar que consten en la corresponent
relació, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa
(en endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant,
REF).
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i
drets expropiats que, dins dels 10 dies hàbils següents al
de la recepció de la notificació dels presents acords, han
d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests
béns o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol
oportú o d’una còpia autenticada). Dins del mateix termini,

les persones titulars de les finques objecte d’expropiació
han de presentar, davant la corporació municipal, l’últim
rebut de l’impost sobre béns immobles o, si escau, el
certificat estès per la Gerència del Cadastre, atès el que
disposen els articles 38 i següents del Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari; amb l’advertiment
que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar
aparellades les sancions que preveu l’article 43 de la Llei
esmentada.
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments
anteriors no produirà la paralització del procediment
d’expropiació.
Tots els escrits s’han de presentar davant l’Ajuntament dins
del termini assenyalat més amunt, a través de la seu
electrònica https:\\suria.eadministracio.cat, del Registre
general de la corporació o a través de qualsevol altre dels
mitjans que indica l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
Recursos contra l’acte:
Aquest és un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d’impugnació separada. Tanmateix,
es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri
ajustat a dret.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
AL MARGE.
L’Alcalde – President
Albert Coberó Aymerich
ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:
Finca núm. 1 (i única)
Ubicació: c/ Sant Jaume,16 de Súria (08260)
Tipus d’afectació: Sistema Viari
Propietari: CLASAR SL amb CIF n. B25695420
Adreça: Plaça de les Cosidores, 4 – Solsona (25280) - Lleida
Superfície objecte d’expropiació: 17,37 m2
Superfície total del Solar: 213 m2
Codi Registral únic (CRU): 08091000121170
Naturalesa (qualificació urbanística): Xarxa viària urbana (B.2)
Referència cadastral dels terrenys:
6324701CG9362S0001ZM
Dades registrals:
Registre de la Propietat núm. 2 de Manresa
Tom 2412, Llibre 90, foli 93, finca 861, inscripció 9ª, del
municipi de Súria.
Valoració dels béns i drets: 9.340,89 €
Destinació o afectació dels béns i drets: béns destinats
a l’ús general (vialitat)

