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Totes les persones que visquin en 
residències d’avis a Catalunya se-
ran sotmeses a partir de dilluns i 
abans de Nadal a un test d’antí-
gens, com a mesura prèvia per po-
der sortir a passar les festes amb 
les seves famílies, i, després de les 
festes, totes elles també seran sot-
meses a un PCR per confirmar que 
no s’han infectat. 

Així ho estableix el protocol 
que va aprovar ahir la Conselleria 
de Salut, que recomana als in-
terns en residències que vulguin 
passar el Nadal amb els seus fa-
miliars que facin sortides d’al-
menys tres dies, i als familiars 
que els acullin al seu domicili, 
que tinguin una especial cura 
durant els set dies anteriors a la 
visita o sortida, evitant qualsevol 
tipus d’interacció social amb 
persones de fora de la bombolla 
de convivència. 

El document contempla que 
durant les festes nadalenques es 
prioritzaran les sortides llargues 
dels residents, d’almenys tres 
dies o més, i mantenint contacte 
amb una única bombolla de 
convivència.  

També estableix que en cap cas 
s’autoritzaran sortides encadena-
des, ja siguin llargues o curtes, 
amb diferents familiars, que pu-
guin donar lloc a multiplicar les in-
teraccions amb diferents grups 
bombolla, perquè, segons Salut, 
«farien impossible el protocol de 
tornada a la residència». 

El protocol operatiu sobre la in-
teracció entre residents i familiars 
i treballadors en període nadalenc 
a les residències d’avis aprovat per 
Salut pretén, segons els seus pro-
motors, facilitar la interacció de la 
gent gran amb les seves famílies, 
però alhora evitar l’alt risc d’intro-
duir el virus SARS-CoV-2 a les re-
sidències a la tornada dels interns. 

Sortida i tornada 

Per això el protocol estableix que 
«per a residents en situacions molt 
excepcionals i fruit de l’acord entre 
el resident i la família i el centre es 
permetran sortides d’un dia o de 
cap de setmana». Per protegir la 
salut dels residents, prossegueix el 
protocol, i en funció de si la re-
sidència està en situació verda 
(sense cap infectat), taronja (amb 
algun cas però controlat) o verme-
lla (amb molts casos de coronavi-
rus), el document estableix els 
protocols que les residències hau-

ran de seguir tant a la sortida del 
resident com a la tornada. 

La Generalitat preveu que du-
rant el Nadal, el Cap d’Any i els 
Reis hi hagi també un augment de 
les visites als centres, de manera 
que les residències hauran d’am-
pliar els espais destinats a aques-
tes visites perquè els familiars, en 
un nombre recomanat de tres 
persones simultàniament, pu-
guin estar amb els residents el 
màxim temps possible. Allà on no 
es puguin fer visites per motius 
epidemiològics es posaran a dis-
posició dels residents i de les fa-
mílies tots els mitjans disponibles 
(telèfons, tauletes o xats). n

Els geriàtrics  
faran tests abans  
i després de Nadal

Les persones ingressades en residències hauran de 
sortir com a mínim tres dies i, durant aquest temps, 
només podran tenir contacte amb una bombolla.
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Una sanitària fa una prova de Covid a una dona a Barcelona.

SALUT | La segona onada del coronavirus
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El comitè d’empresa del Pius 
Hospital de Valls va denunciar 
ahir que ja són 38 els treballa-
dors del centre que han resul-
tat infectats de coronavirus, 
després que a finals de no-
vembre fossin traslladats allà 
pacients de la residència so-
ciosanitària Alt Camp, també 
contagiats. Els representants 
sindicals asseguren que la di-
recció no aplica els protocols 
de la Conselleria de Salut i que 
aquesta no ha fet els cribrat-
ges que se’ls van prometre ja 
fa  unes setmanes. 

El comitè d’empresa afir-
ma, en un comunicat, que des 
del 30 de novembre, «s’hau-
rien hagut de dur a terme to-
tes les mesures de sectoritza-
ció que estableix el protocol, 
distingint entre zones verdes, 
zones grogues i zones verme-
lles, i s’haurien hagut de defi-
nir circuits específics per evi-
tar el contacte creuat i trànsit 
entre zones». 

«Es continua amb la polí-
tica de compartir personal 
pels diferents serveis, que 
lògicament estenen la con-
taminació per tot el recinte», 
afegeix la nota difosa ahir, 
que critica durament la inac-
ció de Salut. n

Els sindicats  
de l’Hospital de 
Valls denuncien 
un brot amb  
38 infectats
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El balanç tràgic  
de Tremp

Ajuntament

de Cornellà de Llobregat
Edicte

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, en sessió de 
data 11 de desembre de 2020 va acor-
dar aprovar inicialment el “Pla Especial 
Urbanístic d’Usos de les Zones 14D de 
Destraleta”, d’iniciativa pública, redac-
tat per Ricard A. Casademont i Altimira 
entrat per Registre General d’Entrada 
amb ID número : 1719320 i Hash 512:
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Sotmetre el present acord a informació 
pública per un termini d’un mes, mitjançant 
la inserció dels corresponents edictes al 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulga-

ció del municipi, en la web municipal i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i emplaçar 
personalment al tràmit d’exposició pública 
a tots els propietaris de terrenys afectats.

Cornellà de Llobregat,
14 de desembre del 2020

L’Alcalde, per delegació de firma segons 
Decret núm.2711/19 de 12/7/2019, la 

Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat, 

Dolors Leyva Grasa

Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet

Anunci

La Junta de Govern Local, de data 24 de 
novembre del 2020, va aprovar inicialment 
el projecte anomenat “Projecte d’Execució 
d’Urbanitzacio de plaça pública carrer 
Amèrica 11-21 amb carrer Prat de La Riba 
43-47, Santa Coloma de Gramenet” redac-
tat per l’arquitecte, Sr. Francisco Masana 

Castanys, de l’empresa Corpedificacions 
S.L, i el seu pressupost d’execució de con-
tracte de 264.972,64 €, IVA inclòs.
D’acord amb el que disposen els articles 
89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme i l’article 23 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme, se 
sotmet a informació pública el referit pro-
jecte d’urbanització durant el termini d’un 
mes des de la publicació d’aquest anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, a la seu 
electrònica, al taulell d’anuncis d’aquest 
Ajuntament i a un diari de major difusió.
Si durant aquest termini no es produeix 
cap reclamació o al·legació, el projecte 
s’entendrà definitivament aprovat.
La documentació corresponent es podrà 
consultar en les dependències municipals 
de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, 
Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana, 
situades a la plaça Olimpo, núm. 3, de 
Santa Coloma de Gramenet, de dilluns a 
divendres, de 9h. a 13h així com a la seu 
electrònica de l’Ajuntament (www.grame-

net.cat).

 El primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de 
Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i 

Mobilitat, Esteve Serrano Ortín
Santa Coloma de Gramenet,

9 de desembre del 2020

Ajuntament

de Sant Joan Despí

Edicto

De acuerdo con lo que se prevé en el artí-
culo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y no habien-
do sido posible la notificación personal, 
se comunica que el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí ha emitido una notificación en 
relación con el expediente de Caducidad de 
Derechos Funerarios los datos del cual se 
exponen a continuación.
Anexo:
Número de Expediente: SECE2019000074 

X2019006033
Contenido de la notificación: 
Incoación de un expediente para declarar 
la caducidad de los derechos funerarios 
siguientes:
• Núm.   4, sèrie 9a, pis 1r.  Titular: E.B.M.
• Núm. 44, sèrie E,  pis 2n. Titular: P.C.J.
• Núm. 78, sèrie E,  pis 4t.  Titular: C.L.M.
• Núm. 38, sèrie 2a, pis 2n.  Titular: A.A.C.
• Núm. 22, sèrie 4a, pis 1r.  Titular: A.A.C.
• Núm. 45, sèrie 2a, pis 1r.  Titular: E.C.M.
• Núm. 71, sèrie D,  pis 3r.  Titular: J.M.M.
Informar que en el caso de no presentarse 
ninguna alegación, en el plazo de 30 días 
hábiles, se declarará la caducidad sin más 
trámite, procediéndose al archivo del expe-
diente y con todos sus efectos: extinción 
del derecho, la posterior reversión a favor 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, no 
dando lugar a ningún tipo de indemnización 
por ningún concepto, así como el traslado 
de los restos a la osera común.
Recursos: De Reposició  i Contenciós admi-
nistratiu.

Sant Joan Despí, data signatura digital
La primera teniente de alcalde
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