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Rebuig a l’ús partidista de la
immigració i arran dels fets a
Rubí, on els veïns amb el su-
port de l’alcaldessa s’oposen
a la instal·lació d’un centre per
a menors estrangers. Ahir les
entitats socials que s’aple-
guen a la Taula del Tercer Sec-
tor i la Pincat apel·laven a la
responsabilitat dels partits
polítics per no utilitzar la im-
migració com a “arma electo-
ral” i complir així l’acord sig-
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Clam contra l’ús electoralista
dels menors estrangers migrats

nat amb tots els grups parla-
mentaris. Les entitats recla-
men al govern que millori la
planificació i gestió d’acollida i
inclusió dels joves migrats
que viatgen sols, i donen su-
port a les advertències que
fan l’ECAS, Fedaia i FEPA so-
bre el “cost social” que pot te-
nir no fer-ho posant en risc el
sistema de protecció dels me-
nors. SOS Racisme denuncia-
va ahir el “racisme electoral” i

criticava la lamentable actitud
de l’alcaldessa de Rubí. Tam-
bé s’hi van referir els joves de
l’Associació Exmenas, que van
qualificar el seu discurs de
“racista i insensible” i es van
oferir a fer de mediadors amb
l’Ajuntament i els veïns. El
conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Chakir El
Homrani, va atribuir l’oposició
veïnal a Rubí “als neguits i a
les pors”. ■ REDACCIÓ

Mor un camioner
a l’AP-7, a l’altura
de Mont-roig
del Camp

SOCIETAT

El degoteig de víctimes a les
carreteres catalanes no s’atu-
ra. Ahir va morir un camioner
després que el seu vehicle va
bolcar a l’AP-7, a l’altura de
Mont-roig del Camp en direc-
ció a Barcelona. Es desconei-
xen les causes de l’accident,
que es va produir al migdia.
Amb aquesta víctima ja són 59
les persones mortes aquest
any en accidents de trànsit a la
xarxa viària interurbana de Ca-
talunya. ■ REDACCIÓ
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Santiago Vidal
serà el titular del 
jutjat número 27
de Barcelona

El jutge Santiago Vidal ■ J.R.

La comissió permanent del
Consell General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) ha aprovat desti-
nar el magistrat Santiago Vi-
dal al jutjat social número 27
de Barcelona, després d’estar
quatre anys apartat de la car-
rera judicial. El febrer del 2015
va ser suspès tres anys de
sou i feina per haver redactat
una proposta de constitució
catalana, però a la primavera
del 2018 el CGPJ li va impedir
retornar a la carrera en consi-
derar que no era lleial a la
Constitució basant-se en un
precepte legal que el Tribunal
Constitucional va revocar a fi-
nals de l’any passat i el Su-
prem va confirmar. D’aquí a
pocs dies, Vidal podrà prendre
possessió de la plaça, a la Ciu-
tat de la Justícia. ■ ACN
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Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 
de la societat HERMES COMUNICACIONS SA

Per acord del Consell d’Administració de data 3 de maig del 2019, el President con-
voca els senyors Accionistes de la societat HERMES COMUNICACIONS SA a la
Junta General Ordinària d’Accionistes que es celebrarà al carrer Güell, n. 68,
17005 Girona, el proper dia 20 de juny del 2019, a les 19:00 hores i, en cas de ser
necessari, en segona convocatòria, als mateixos lloc i hora del dia 21 de juny del
2019, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
Primer. Informe i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d’Administració.
Segon. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes anuals (Balanç, Compte de
pèrdues i guanys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu i
Memòria), de l’Informe de gestió i Proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici
tancat a 31 de desembre de 2018.
Tercer. Aprovar la retribució dels Administradors de la Societat.
Quart. Delegació de facultats.
Cinquè. Aprovació de l’Acta de la reunió o designació, si escau, dels interventors
per a la seva aprovació.
Qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els
documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General Ordinària,
així com l’Informe de gestió i l’Informe d’auditoria referits als comptes anuals de la
Societat.
A Girona, el 3 de maig del 2019. El president del Consell d’Administració, Sr. Joa-
quim Vidal Perpiñà.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat
la resolució núm. 4063 de data 10 de maig de 2019, per la qual s’aprova inicialment la
“Memòria valorada per a la recuperació de la llera d’un tram del torrent de les Monges i del
torrent de la Grípia, i dels seus marges”, redactada en data març de 2019 pels tècnics mu-
nicipals del Servei de Medi Ambient, amb un pressupost d’execució material de quaranta-
set mil cent euros amb vint-i-nou cèntims (47.100,29 €), un pressupost d’execució per con-
tracte de cinquanta-sis mil quaranta-nou euros amb trenta-cinc cèntims (56.049,35 €)
(sense IVA) i de seixanta-set mil vuit-cents dinou euros amb setanta-un cèntims
(67.819,71 €) (IVA inclòs). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de quatre
(4) mesos.

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 dies comptats des de
la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es pot consultar
en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i a les dependències de l’À-
rea de Territori i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20, 2a planta), considerant-se que si no s’hi pre-
senten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 14 de maig de 2019 
Marc Cadevall Artigues
Director d’àrea
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 4 de març de 2019

Edicte
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86
19

22
-1

21
07

27
L

13
50

26
-1

21
08

02
L

Ajuntament de
Tordera

EDICTE 
relatiu a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àmbit 

“U UR01 Sant Daniel” del municipi de Tordera

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 809/2018 de 12 de juny, s’aprova inicialment el Projecte
de reparcel·lació de l’àmbit “U UR01 Sant Daniel” del municipi de Tordera, en la seva mo-
dalitat de cooperació, redactat per INGLOBA Group, i s’acorda la seva submissió a infor-
mació pública.

L’expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública, per mitjà d’anuncis publicats al diari
El Punt Avui de data 18 de juny de 2018, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 21 de juny de 2018, al Tauler d’Edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, així
com també s’ha conferit audiència, per mitjà de citació personal, a les persones que cons-
ten com a interessades en l’expedient.

Durant el tràmit d’informació pública i audiència s’han presentat diverses al·legacions i
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/92, de 22 de gener de 2019, es resolen les al·le-
gacions presentades i s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació de l’àmbit “U
UR01 Sant Daniel” del municipi de Tordera.

Es publica per a coneixement general, a Tordera, data de firma electrònica.

Així ho disposa i signa Josep Llorens Muñoz, el 1r tinent d’alcalde per delegació (DA
2016/1625), davant meu, Marta Portella Nogué, secretària de l’Ajuntament.




