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ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió extraordinària de 17 de novembre de 2020, va aprovar el conveni d’expropiació forçosa de mutu acord amb la parròquia de Sant Pere per l’expropiació dels te-
rrenys situats al costat del Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer: Declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns necessaris per a l’execució del planejament, implícita per causa de l’aprovació de les modificacions puntuals del Pla d’ordenació urba-
nística municipal d’Olèrdola que incorpora les prescripcions de la CTUP de 8 de maig de 2020.
Segon: Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per l’expropiació dels terrenys destinats a equipaments i ampliació del sistema d’equipaments esmentat, per permetre una zona destinada a
accés i aparcament d’aquest equipament:
FINCA NÚM. 1: Referència Cadastral: 002111600F97H0001DK
Terreny irregular, situat a Sant Pere Molanta, municipi d’Olèrdola, paratge “Cal Sadurní”, número tres, de superfície sis mil vuit-cents dinou metres quadrats, destinat a camp d’esport i sobre el qual hi ha,
en el seu extrem sud-est, una construcció de cent vuitanta-sis metres quadrats. Afronta: al nord, amb les parcel·les 24 i 31 del polígon 4; al sud, amb el camí públic; a l’oest, amb la parcel·la 23 del polígon
4, i a l’est, amb finca situada al paratge Cal Sadurní.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès amb el núm. de finca 5072, foli 204, tom 2248, llibre 94.
Titular: Parròquia de Sant Pere.
Domicili: Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta, Olèrdola, CP 08799
Valoració dels béns i drets: 55.494,68 €
FINCA NÚM. 2: Referència Cadastral: 08144A004000240000QG
Vinya de forma rectangular, situada a Sant Pere Molanta, municipi d’Olèrdola, polígon quatre, parcel·la vint-i-quatre, de superfície sis mil seixanta-un metres quadrats. Afronta: al nord, amb camí públic; al
sud, part amb finques situades al paratge Cal Sadurní, número u i tres, part amb parcel·la número vint-i-tres del polígon quatre; a l’est, amb parcel·la nou mil tretze del polígon quatre; i a l’oest, amb
parcel·la número trenta-un del polígon quatre.
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès amb el núm. de finca 5073, foli 205, tom 2248, llibre 94.
Titular: Parròquia de Sant Pere.
Domicili: Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta, Olèrdola, CP 08799
Valoració dels béns i drets: 8.675,37 €
FINCA NÚM. 3: Referència Cadastral: 08144A004090130000QA
Terreny irregular, situat a Sant Pere Molanta, municipi d’Olèrdola, polígon quatre, parcel·la nou mil tretze, de superfície mil dos-cents quaranta-set metres quadrats, destinada a accés i aparcament d’altres
de la Parròquia. Afronta: al nord i sud, amb via pública; a l’est, amb finques de la propietat de la Parròquia; i a l’oest, part amb finca de la Parròquia i part amb finca de la propietat de Pere Sadurní Vallès:
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès amb el núm. de finca 5063, foli 148, tom 2248, llibre 94.
Titular: Parròquia de Sant Pere.
Domicili: Barri de la Rectoria de Sant Pere Molanta, Olèrdola, CP 08799
Valoració dels béns i drets: 62.088,84 €
Tercer: Sotmetre la relació de drets i béns afectats a un termini d’informació pública de 15 dies amb inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el diari El Punt Avui.
Quart: Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions la relació de béns i drets afectats esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit.
Cinquè: Aprovar el conveni de mutu acord per a la fixació del preu just per l’expropiació dels terrenys destinats a equipaments i ampliació del sistema d’equipaments esmentat, per permetre una zona desti-
nada a accés i aparcament d’aquest equipament, l’executivitat del qual queda supeditada a l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats.
Sisè: Aprovar l’autorització de la despesa per una quantia de 126.258,88 ? (CENT VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS), d’acord amb el detall se-
güent:
N. Operació Fase Projecte Aplicació Import Text lliure
220200009935 A 2020 2 INVER 16 1 2020 342 60000 126.258,88 X2016000812_CONVENI EXPROPIACIO CAMP FUTBOL SANT PERE MOLANTA
Setè: Notificar el present acord a la Diòcesi de Sant Feliu als efectes oportuns.”
Les al·legacions i reclamacions les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament i dins el termini esmentat en el paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Lucas Ramírez Búrdalo. Alcalde
Olèrdola, en la data de la signatura electrònica
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ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Calafell, en ses-
sió ordinària celebrada el dia 12 de novem-
bre de 2020, aprovà inicialment el Regla-
ment d’ús del Teatre Municipal Joan Colet
(TJC) de Calafell.

Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer
públic mitjançant Anunci en el tauler d’a-
nuncis d’aquest ajuntament, publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Tarrago-
na, al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya i en un diari de la zona geogràfica
de suficient difusió, per un període de tren-
ta dies des del dia següent al de la darrera
publicació de l’anunci d’exposició.

El Reglament d’ús del Teatre Municipal Jo-
an Colet (TJC) de Calafell es pot consultar
a la pàgina web de l’ajuntament de Cala-
fell: http://calafell.cat/ajuntament/normati-
va/reglaments.

Es determina que durant el període d’expo-
sició pública es podran presentar al·lega-
cions o suggeriments, que seran contes-
tats en tràmit d’aprovació definitiva. Si no
es presentessin al·legacions o suggeri-
ments, la present aprovació inicial esdevin-
dria definitiva sense cap més ulterior trà-
mit, i sense perjudici de la publicació defini-
tiva.

En el supòsit que es consideri aprovat defi-
nitivament per manca de reclamacions, l’a-
cord d’aprovació definitiva s’haurà de tra-
metre a l’administració de l’Estat i a la Ge-
neralitat de Catalunya en el termini de
quinze dies des de l’aprovació definitiva.
Tot seguit, el reglament entrarà en vigor
una vegada transcorreguts quinze dies des
d’aquesta comunicació, si les administra-
cions esmentades no han fet cap requeri-
ment.

El secretari

Alexandre Pallarès Cervilla

Calafell, 18 de novembre de 2020

Ajuntament de
Calafell

14
10

00
-1

23
54

43
Q

33
80

35
-1

23
54

45
L

Ajuntament de
Molins de Rei 

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió or-
dinària que es va dur a terme el dia 17 de
novembre de 2020, va adoptar, entre d’al-
tres, els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’ur-
banització del carrer Ginesta.

Segon. Sotmetre l’esmentat projecte a infor-
mació pública pel termini d’un mes, mit-
jançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àm-
bit municipal i al web de l’Ajuntament, i, si-
multàniament, concedir tràmit d’audiència a
les persones que consten com a interessa-
des per idèntic termini, mitjançant citació
personal.

Durant el termini d’informació pública, l’ex-
pedient complet, garantint-se la consulta a
través d’accés telemàtic, podrà ser consultat
a les oficines municipals de Molins de Rei
(departament de Sostenibilitat i Territori –Pl.
Josep  Tarradellas, 1–), de dilluns a diven-
dres entre les 9 hores i les 14 hores.

Tercer. Sol·licitar informe als organismes pú-
blics afectats.

Contra els esmentats acords, que tenen la
consideració d’acte de tràmit, no es pot in-
terposar cap recurs, d’acord amb el que dis-
posa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu de les administra-
cions públiques. Això sense perjudici que s’-
hi puguin fer totes les al·legacions que es
considerin convenients.

Xavi Paz Penche
L’alcalde 
Molins de Rei, 18 de novembre de 2020

El Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ), final-
ment, i amb petits retocs,
ha validat la guia de media-
ció dels jutjats contencio-
sos administratius a Cata-
lunya, elaborada per la ma-
gistrada Montserrat Raga,
titular del jutjat conten-
ciós 5 de Barcelona, i la lle-
trada de l’administració de
Justícia del contenciós 17,
Ascensió Capell. La guia,
de 25 planes, amb esque-
mes i formularis, recull
l’experiència de les dues
professionals, que van ac-
ceptar la proposta del De-
partament de Justícia de
realitzar una prova pilot de
mediació als seus jutjats,
l’octubre del 2017.

En aquest temps, s’han
portat a mediació casos en-
quistats entre ciutadans
amb ajuntaments, la Dipu-
tació de Barcelona i la Ge-
neralitat, en què l’adminis-
tració aprèn a “consensuar
i no a imposar”. Jutges de
Lleida i de Girona ja han

mostrat interès en aplicar
aquesta resolució de con-
flictes alternativa, que es
pot plantejar en qualsevol
moment processal.

La magistrada Raga
destaca que és “molt im-
portant” que el jutge o el
lletrat sigui a la sessió in-
formativa on s’explica a les
parts, sense entrar en el
fons, que el seu cas es po-
dria resoldre amb un acord
entre ells, que després es
valida al jutjat. “Veuen el
teu interès”, indica, i acla-
reix que per la Covid-19 fan
les sessions informatives
telemàtiques i tothom s’hi
apunta. Una altra diferèn-
cia amb la mediació civil i
de família és que en la via
contenciosa “calen media-
dors experts”, com ara ar-
quitectes en casos d’urba-
nisme. ■

Validada la guia
de mediació al
contenciós

Mayte Piulachs
BARCELONA

a  La jutgessa Raga i
la lletrada de Justícia
Ascensió Capell en
són les autores

Montserrat Raga,
magistrada ■ ORIOL DURAN

Els responsables de Pro-
tecció Civil de Catalunya
(Procicat) treballen en un
informe per avaluar en
quines circumstàncies ad-
verses de pandèmia seria
impossible garantir el dret
al sufragi actiu de tots els
ciutadans censats. Un in-
forme que es podria enlles-
tir aquesta setmana, se-
gons va indicar el conse-
ller d’Interior, Miquel
Sàmper, en una entrevis-
ta ahir a El suplement de
Catalunya Ràdio.

Sàmper va explicar que
el Procicat treballa amb
els responsables de pro-
cessos electorals del De-
partament d’Acció Exte-
rior per elaborar diferents
protocols sobre els actes
de precampanya i campa-
nya electoral però també
sobre el “marc” de les elec-
cions tal com ja es va ela-
borar el protocol fet públic
de condicions de preven-
ció i seguretat als col·legis
electorals. Però, a més,
s’analitza en un document

a part els “punts negres”
relatius a situacions pan-
dèmiques que impedirien
la celebració dels comicis.

Sàmper, reiterant les
declaracions de la conse-
llera Budó, va dir que es
manté el 14-F i que l’objec-
tiu és “garantir al màxim
el sufragi actiu sense que
tingui conseqüències ne-
gatives en l’evolució de la
pandèmia”. Però si això no
acaba sent possible, va avi-
sar, no hi haurà votació “a
qualsevol preu”. ■

S’avaluen “punts negres”
que farien inviable el 14-F

Xavier Miró
BARCELONA

a El Procicat mira en quina situació pandèmica no es garantiria el vot de tots
a Sàmper reitera que es manté la data electoral “però no a qualsevol preu”

Els exconsellers empresonats
Josep Rull i Joaquim Forn i la
dona de l’exconseller Jordi Tu-
rull, Blanca Bragulat, van par-
ticipar ahir en l’acte central de
campanya en les primàries de
Junts per Catalunya del can-
didat i conseller de Territori,
Damià Calvet. El candidat, pe-
rò també Bragulat, va criticar
en l’acte telemàtic que les for-
ces independentistes no ha-

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, en una intervenció en el ple del Parlament ■ ACN

gin encara acordat la petició
d’amnistia i es va comprome-
tre a fer possible el consens. El
conseller de Territori va avisar
que no s’ha de triar entre “in-
dependència i gestió”, sinó
que cal “un independentista
que sàpiga governar bé”. Cal-
vet va fer una crida a fer possi-
ble un nou govern indepen-
dentista que continuï la “con-
frontació intel·ligent”.

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

Rull, Forn i Bragulat, amb Calvet
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