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Entitats de pau fan
un homenatge a
Arcadi Oliveres

SOCIETAT

Justícia i Pau, la Universitat
Internacional per la Pau, Fun-
dipau i el Centre Delàs d’Estu-
dis per la Pau van organitzar
ahir un memorial a Arcadi Oli-
veres, economista i activista
català, lluitador des de la no-
violència per totes les causes
justes i que va morir el 6
d’abril. El Memorial, sota el le-
ma que sempre deia Arcadi
Oliveres, “No hem de perdre
mai l’esperança”, va ser un ac-
te obert a tothom, un espai
que va servir perquè s’hi po-
guessin trobar totes aquelles
persones vinculades amb el
moviment per la pau i la justí-
cia global, a més d’aquelles
que tenien estima per Arcadi
Oliveres. El Recinte Fabra i Co-
ats de Sant Andreu va quedar
petit i, en vista de l’allau de
peticions per assistir-hi, l’or-
ganització va transmetre l’ac-
te via YouTube. Eudald Ven-
drell, president de Justícia i

Pau, entitat que va presidir
Oliveres fa uns anys, va recor-
dar: “Tots els presents a l’acte,
més que fer un acte de co-
miat o de record de l’Arcadi en
passat, el que estem fent és
tenir-lo present i recollir el seu
testimoni per tirar endavant
els seus anhels i les seves
causes.” Va qualificar Arcadi
Oliveres de “regal de la vida” i
va assegurar: “Som aquí per
continuar els seus ideals, ba-
sats en la raó i la passió, el
sentit de servei i rigor d’un
professor meticulós i la passió
d’un home just i esperançat”, i
va recordar que Oliveres va
ser, per damunt de tot, “un
lluitador per erradicar les de-
sigualtats del sistema capita-
lista”. També van participar en
l’acte (en directe o enregis-
trats) persones com ara Chico
Whitaker, Colin Archer, Adolfo
Pérez Esquivel i Federico
Mayor Zaragoza. ■ M.R.

L’homenatge a l’activista Arcadi Oliveres, mort a l’abril,
va fer-se al Recinte Fabra i Coats ■ ORIOL DURAN

Jair Domínguez, al
jutjat per amenaces

SOCIETAT

L’Audiència de Barcelona ha
ordenat investigar el guionista
Jair Domínguez per haver ani-
mat a través d’una al·locució
radiofònica a combatre amb
un “cop de puny a la boca” els
feixistes, en al·lusió a Vox. Se-
gons la secció cinquena de
l’Audiència, aquestes paraules
podrien ser constitutives d’un
“discurs d’odi” i augmentar
“l’estímul atemptatori contra
aquest partit”, i, en conse-

qüència, revoca la decisió
adoptada en el seu dia pel jut-
jat d’instrucció número 25 de
Barcelona d’arxivar la causa.
El cas arrenca per una quere-
lla de Vox després que el 16 de
febrer Domínguez digués, en
una intervenció en el progra-
ma El matí de Catalunya Rà-
dio: “Al feixisme, als nazis,
se’ls combat amb un cop de
puny a la boca. No hi ha mit-
ges tintes.” ■ REDACCIÓ
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ANUNCI
Mitjançant la Resolució de 27 de setembre de 2021 i en compliment de les disposicions vigents, el Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobre-
gat ha acordat l’obertura d’un període d’informació pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del “Projecte de la renova-
ció de l’abastament del dipòsit de la Granada PC 16.6. Id_Pla 2.2.10”, i de la relació dels béns i els drets afectats per l’esmentat projecte, el qual resta
a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’ofici-
na, a les dependències següents:

Oficines de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, Carrer Sant Martí de l’Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí.

Ajuntament de la Granada, Carrer de l’Estació, 25, 08792 La Granada.

També es podrà consultar el projecte a la web de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a l’adreça següent: https://www.atl.cat/ca/projectes-d-
obres-en-informacio-publica_16962.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar, per via telemàtica
mitjançant el tràmit de petició genèrica de la seu electrònica de la Generalitat adreçada a l’Ens ATL https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Pe-
ticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c o bé presencialment per escrit als registres de les dependències indicades més
amunt, les al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropia-
ció necessària, i d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i els articles
concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns
afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que
s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació,
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Aquesta actuació dona compliment a les finalitats previstes que s’inclouen en el Pla d’inversions i reposicions de l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat per
al període 2019-2023 aprovat pel Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat de l’Agència Catalana de l’Aigua el 2 de juliol de 2019 i modificat en
dates 22 de abril de 2020 i 16 de març de 2021.

Sant Joan Despí, 4 d’octubre de 2021.
José Antonio Arias Quevedo. Director de Manteniment de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat

ANNEX:

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Terme municipal de la Granada

Finca de projecte núm.: 1.
Polígon: 6.
Parcel·la: 40.
Titular: Masagué Martí, Jaume (Hereus).
Superfície d’expropiació, en m2: 16,32.
Superfície de servitud de pas, en m2: 12,00.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 39,81.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Polígon: 6.
Parcel·la: 9005.
Titular: Ajuntament de la Granada.
Superfície d’expropiació, en m2: 0,88.
Superfície de servitud de pas, en m2: 42,00.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 66,31.
Naturalesa: Rústica (camí).
Finca de projecte núm.: 3.
Polígon: 6.
Parcel·la: 42.
Titular: Ponts i Font Elaboradors, SL.
Superfície d’expropiació, en m2: 1.047,83.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 145,92.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Polígon: 11.
Parcel·la: 30.
Titular: Cuscó Vallès, Guillermo.
Superfície d’expropiació, en m2: 1.490,00.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 104,42.
Naturalesa: Rústica.
Finca de projecte núm.: 5.
Polígon: 11.
Parcel·la: 29.
Titular: Ajuntament de la Granada.
Superfície d’expropiació, en m2: 91,15.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 74,53.
Naturalesa: Rústica.
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Ajuntament de
Molins de Rei 

ANUNCI

Assumpte: Informació pública 

La junta de govern local en sessió extra-

ordinària celebrada el dia 2 de novembre

del 2021 va acordar aprovar provisional-

ment la modificació de les ordenances

reguladores dels preus públics per a l’e-

xercici 2022 

En compliment de la normativa vigent, se

sotmet l’expedient a informació pública al

Negociat de Rendes, pel termini de tren-

ta dies hàbils, a comptar des del  8 de

novembre (dia hàbil següent a la publica-

ció en el BOP), a l'objecte que els inte-

ressats puguin examinar-lo i presentar

les reclamacions o al·legacions  que con-

siderin oportunes.

En el cas de no presentar-se cap recla-

mació o al·legació,  l'acord provisional

esdevindrà definitiu, no entrant en vigor

fins que no es realitzi la publicació del

text íntegre de la modificació en el BOP.

Molins de Rei, 6 de novembre del 2021

L’alcalde

Xavi Paz Penche

135152-1241351L

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

ANUNCI

Identificació de l’expedient:

Exp. Número: 2021/1597

El ple de la Corporació, en sessió celebrada

el dia 28 d’octubre del 2021, va adoptar, per

unanimitat, entre d’altres, el següent acord,

a reserva de l’aprovació de l’acta:

“PRIMER. Aprovar inicialment el document

de la modificació puntual del pla especial de

reforma interior del Nucli Històric de Sant Vi-

cenç de Montalt en l'àmbit de la façana prin-

cipal de l’edifici situat a la plaça del Poble

número 7 de Sant Vicenç de Montalt.

SEGON. Sotmetre la modificació puntual ini-

cialment aprovada al tràmit d’informació pú-

blica pel termini d’un (1) mes, a comptar des

de la seva publicació mitjançant edictes al

tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al But-

lletí Oficial de la Província de Barcelona, en

un diari de premsa periòdica de més divul-

gació en l’àmbit municipal, i a la web munici-

pal de l’Ajuntament, perquè es puguin pre-

sentar al·legacions.

TERCER. Simultàniament al tràmit d’infor-

mació pública, requerir informe als organis-

mes públics que puguin resultar afectats per

raó de les seves competències sectorials.”

L’alcalde

Víctor Llasera Alsina
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ANUNCI 
sobre transformació de Societat Cooperativa

Catalana Limitada a Societat Limitada
De conformitat amb el que es disposa a l'ar-
ticle 100.3 de la llei 12/2015, del 9 de juliol,
de cooperatives, es fa públic que, amb data
del 5 de novembre del 2021, en l’assemblea
celebrada pels membres del Consell Rector
de Moliner Carns, SCCL, celebrada amb
caràcter d'universal, es van adoptar, entre
d’altres, els següents acords: a) Transforma-
ció de la Societat Cooperativa Catalana Li-
mitada en una Societat de Responsabilitat
Limitada (SL), girant en endavant sota la de-
nominació de Moliner Reus Ovi, SL, apro-
vant-se així mateix el corresponent balanç
auditat en data del 30 de setembre del 2021
de transformació i b) Es modifica la denomi-
nació social passant a denominar-se Moliner
Reus Ovi, SL en lloc de Moliner Carns,
SCCL.
Reus, 8 de novembre del 2021.
Jaume Moliner Giralt
President
Gerard Moliner Giralt
Secretari 140409-1251391L

ANUNCI 
El ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió número: 5/2021, celebrada el  dia 2 de novembre del 2021, va
aprovar amb caràcter inicial el reglament pel qual es crea i regula el Registre de funcionaris  habilitats per assistir
els ciutadans en l’ús dels mitjans electrònics  i per expedir còpies autèntiques del Consell Comarcal del Priorat.
De conformitat amb l’establert en l’article 178.1.b) del decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, a la secretaria d’aquest Consell Comarcal està exposat
al públic l’esmentat reglament, i l’expedient de què porta causa, a efectes que es puguin presentar les reclama-
cions i al·legacions que s’estimin oportunes, amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: trenta dies hàbils a partir del següent de la data de l’última publi-
cació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Horari de consulta: de 9 a 14 hores.
c) Oficina de consulta: secretaria del Consell Comarcal del Priorat.
d) Oficina de presentació: Registre General.
e) Òrgan davant del qual es reclama: ple del Consell Comarcal del Priorat.
De conformitat amb l’establert en l’article 178.1.c) del decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’esmentat acord d’aprovació inicial, esdevindrà definitiu
sense cap altre tràmit ulterior, si no és formulen reclamacions ni suggeriments, llevat de la seva publicació íntegra
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Falset, 8 de novembre del 2021
Signat: Pilar Pérez Pérez
Secretària interventora accidental del Consell Comarcal del Priorat

Barcelona busca
nous inversors
a la Unió dels
Emirats Àrabs

ECONOMIA

Una delegació de l’Ajunta-
ment de Barcelona encapça-
lada pel primer tinent d’alcal-
dia d’Economia, Treball, Com-
petitivitat i Hisenda, Jaume
Collboni, ha iniciat un viatge
oficial a la Unió dels Emirats
Àrabs amb el propòsit de bus-
car noves inversions per a la
capital. En aquesta línia, la co-
mitiva ja ha mantingut una
trobada amb representants
de la companyia aèria Emira-
tes, per augmentar freqüèn-
cies i explorar noves rutes de
connexió amb Barcelona.
També hi ha prevista una re-
unió amb el gerent general de
la municipalitat de Dubai i ha
visitat l’Exposició Universal
Dubai 2020. ■ REDACCIÓ

Els infants d’entre 4 i 14 anys
que juguen més de tres hores
diàries amb jocs virtuals te-
nen més possibilitats de pre-
sentar problemes emocionals
i de comportament que els
que passen una hora diària
davant de la pantalla. Així ho
conclou un estudi de la Uni-
versitat Internacional de Cata-
lunya (UIC) publicat per la re-
vista The Journal of Pediatrics.
La investigació, dirigida per

L’oci virtual pot dur
problemes als nens

SOCIETAT

Àurea Cartanyà-Hueso, ha es-
tudiat els hàbits de 4.000
nens i nenes i demana a les
administracions que fomentin
un ús saludable de les panta-
lles. Els experts calculen que a
l’Estat el 4,9% d’infants d’en-
tre 1 i 2 anys passen més de
tres hores amb pantalles,
mentre que ho fa el 9% dels
que tenen entre 3 i 5 anys i el
14,3% dels nens d’entre 6 i 11
anys. ■ REDACCIÓ

Dimiteix el gerent
del Consorci de
Serveis Socials
de Barcelona

POLÍTICA

Joan Uribe, gerent del Consor-
ci de Serveis Socials de Barce-
lona, va dimitir uns dies des-
prés de fer-se públiques irre-
gularitats a l’entitat. Segons
fonts de l’ACN, Uribe va comu-
nicar la “baixa voluntària” el
22 d’octubre per “motius per-
sonals.” A mitjan octubre es va
fer públic que la Sindicatura
de Comptes i la Intervenció de
la Generalitat havien detectat
contractacions irregulars al
consorci per 20 milions d’eu-
ros i sobresous entre el 2014 i
el 2019. Segons un informe,
20 dels 22 expedients analit-
zats es van tramitar sense pu-
blicitat, transparència ni con-
currència pública i sense justi-
ficació. ■ REDACCIÓ


