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La Covid que no cessa
Hi ha pacients que passen la malaltia amb
símptomes lleus però que no desapareixen

Jaume Benavent. Director dels CAP de Catalunya

“No tornarem al CAP
com ho fèiem abans”

Efectes secundaris
Les seqüeles del coronavirus obliguen els hospitals a activar nous plans
S’intensifiquen els serveis de rehabilitació i de seguiment dels pacients

Es creen àrees de treball específic per estudiar els danys col·laterals

Preparats per a la platja
Operaris a la platja de Sitges fent el muntatge d’una guingueta, ahir al matí ■ JUANMA RAMOS

Planes 14 i 15

Noves desavinences en el
govern català per l’acord
d’ERC amb Sánchez
Torra no dissimula el seu enuig amb
Esquerra i Aragonès presumeix i anuncia
el retorn de la mesa de diàleg al juliol

Plana 16

Reobren les
escoles i els
instituts, amb
dubtes i neguits
Els centres de municipis en
fase 2 ho tenen tot a punt
per rebre els alumnes
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Horta-Guinardó guanyarà
25 habitatges públics

SOCIETAT

El districte d’Horta-Guinardó
guanyarà 25 habitatges pú-
blics i un equipament de barri
a Sant Genís dels Agudells.
L’Ajuntament farà una modifi-
cació de pla general metropo-
lità (MPGM) per a l’àmbit deli-
mitat pels carrers del Sinaí,
Natzaret i Samària. El pla re-
ordena l’entorn, incorpora
nous equipaments i millora la
connectivitat i l’accessibilitat

de la zona amb la reordenació
de la zona verda. Els 25 allot-
jaments se situaran a la can-
tonada entre els carrers del
Sinaí i Natzaret, amb accés
directe i façana principal al
carrer del Sinaí, ben connec-
tat amb altres equipaments
propers i la resta de la ciutat
amb transport públic. L’edifici
tindrà unes altures màximes
de planta baixa més 4 i 5

plantes pis, i la planta baixa de
l’edifici es destinarà a un equi-
pament de barri. L’Ajuntament
obtindrà el solar gràcies a
l’acord amb el promotor
d’una residència d’estudiants
privada que també preveu el
planejament. La residència es
construirà al carrer de Natza-
ret, en un solar on actualment
hi ha una escola en desús.
■ REDACCIÓ

POLÍTICA

El PSC i Cs han arribat a un
acord per sumar la formació
taronja al govern de l’Ajunta-
ment de Sant Esteve Sesrovi-
res (Baix Llobregat), dirigit per
l’alcalde socialista Enric Car-
bonell (foto). El grup indepen-
dent ARA es va incorporar al
govern municipal al gener,
després de fer fracassar una
moció de censura liderada per
ERC. El govern local passa ara
de cinc a sis regidors, d’un to-
tal de 13, i continuarà en mi-
noria. L’únic regidor i portaveu
de Cs, Antonio González, s’in-
corpora com a segon tinent
d’alcaldia i responsable de les
àrees d’Hisenda i Noves Tec-
nologies, fins ara en mans de
l’alcaldia socialista.
■ REDACCIÓ

El PSC incorpora
Cs al govern
de Sant Esteve
Sesrovires

Desenterren un soldat
de la Lleva del Biberó
La munició russa, utilitzada
per l’exèrcit republicà, desen-
terrada entre els ossos d’un
jove d’uns disset o divuit
anys la setmana passada a
Benifallet fa pensar als ar-
queòlegs que es tracta d’un
soldat de la Lleva del Biberó
víctima dels enfrontaments a
la zona els primers dies de la
batalla de l’Ebre, el juliol del
1938. És la vint-i-vuitena fos-
sa que s’obre amb el pla dis-
senyat el 2017 per la Genera-
litat per identificar víctimes
de la Guerra Civil i el fran-
quisme. L’excavació es va dur
a terme dilluns i dimarts a la
finca coneguda com a Mas
de Llacuna, entre la serra de
Pàndols i l’Ebre. No s’han
trobat ni el cap ni els braços
del soldat. Els arqueòlegs do-
nen la intervenció per finalit-
zada.

Les restes es traslladaran
al laboratori per a l’anàlisi an-
tropològica i l’extracció
d’ADN. Fins ara s’han recu-
perat a Catalunya les restes
de 305 persones, vuit de les
quals han estat identificades.

El programa d’identificació
genètica disposa d’unes
2.000 mostres d’ADN de do-
nants vius i d’uns 200 perfils
genètics de restes de fosses.
El Departament de Justícia

MEMÒRIA HISTÒRICA

d’una fossa costa uns 1.000
euros, però les de familiars
són gratis. A Catalunya hi ha
517 fosses documentades i
es calcula que 20.000 perso-
nes enterrades. ■

considera prioritari per als
pròxims mesos dur a terme
l’extracció de dades genèti-
ques de les restes que enca-
ra no s’han analitzat. Cada
extracció d’ADN d’un individu

Munició trobada al costat de l’esquelet del soldat desenterrat la setmana passada a
Benifallet ■ JUSTÍCIA
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EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de maig de 2020, va prendre l’acord
que en la seva part dispositiva es transcriu a continuació:

“Primer. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per la regulació d’espectacles, activitats
recreatives i de restauració, per als PP.II. Can Casablanques, Can Canals i Can Torras – Can
Llobet, redactat per la mercantil Taller d’estudis i serveis d’estratègies urbanes, SLP
(R.E.2020003754).

Segon. Suspendre de manera preceptiva les llicències d’acord amb l’article 73.2 TRLUC, atès
que les noves determinacions de l’instrument de planejament en tràmit modifiquen el règim ur-
banístic existent.

Tercer. Sotmetre el Pla especial urbanístic a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant la
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris
de major divulgació del municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal
www.santquirzevalles.cat, a fi i efecte que qualsevol persona hi pugui adduir les manifestacions i
aportar la documentació que consideri convenient en defensa dels seus drets i interessos.

Quart. Concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb Sant Quirze
del Vallès.

Cinquè. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
(FFCC, Carreteres, ACA, AESA).

Sisè. Notificar l’acord a totes les persones interessades.”

L’expedient es podrà consultar al web municipal, a l’apartat Ajuntament-Seu electrònica/Informa-
ció pública/Planejament/Planejament en curs, i  a l ’enllaç següent:
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNYQnhkn456Wg5ijW7v4JBx, ubi-
cat a la còpia del present edicte que consta exposat a l’e-Tauler municipal, a fi i efecte que es
puguin examinar i presentar-hi les al·legacions que es considerin convenients.

Recurs contra l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat separadament. Tan-
mateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

Recurs contra l’aprovació de la suspensió de la tramitació de llicències

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs con-
tenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
que ha dictat l’acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l’òrgan titular de la com-
petència, si qui el dicta l’exerceix per delegació, en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats
activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

Sant Quirze del Vallès, en la data de signatura

Àmbit de suspensió

Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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EDICTE
De conformitat amb allò que preveu l’Orde-
nança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, reguladora de la taxa pel
servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus
municipals i altres residus domiciliaris, resi-
dus comercials i recollida selectiva de paper-
cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, pu-
blicada inicialment al BOPL 137 de 14 de
novembre de 1989 i posteriors modificacions
d’aquesta Ordenança i resta de legislació
aplicable, per Decret del president del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà, del dia 18
de març de 2020, es va aprovar inicialment
el Padró fiscal de la taxa esmentada de co-
brament periòdic, corresponent a l’exercici
de 2020.
Exposat al públic aquest acord, en la Secre-
taria d’aquest Consell, en el BOPL número
59, de 25 de març de 2020, i en el diari El
Punt Avui del dia 21 de març de 2020, a
efectes de consulta i reclamacions.
No s’hi han presentat reclamacions ni al·le-
gacions, per la qual cosa el Padró ha quedat
aprovat definitivament.
D’acord amb el que disposen els articles
102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributària, i 14. 2 c) del Reial de-
cret legislatiu 2/200, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, es notifiquen col·lec-
tivament els rebuts derivats d’aquest Padró.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest Padró,
que és un acte de notificació col·lectiva,
les persones legitimades podran interposar
recurs potestatiu de reposició davant el pre-
sident del Consell en el termini d’un mes
comptat des del dia següent al de la data de
publicació d’aquest Edicte al BOPL, sense
perjudici que en qualsevol moment puguin
rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el
termini de dos mesos comptats des de la
publicació d’aquest edicte, recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de la ciutat de Lleida.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat
passat un mes des de la seva presentació, si
no es resol abans; a partir d’aquell moment
es podrà interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de la ciutat de Lleida en el termini de 6
mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs
de reposició, el termini serà de dos mesos.
Això no obstant, es podrà interposar qualse-
vol altre recurs o acció que s’estimi proce-
dent.
Tremp, Pallars Jussà, 1 de juny de 2020.
Josep M. Mullol Miret
President 
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Ajuntament de
Premià de Dalt

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió cele-
brada en data 24 de febrer de 2020, va apro-
var inicialment el Projecte “As Built” presen-
tat per la Junta de Compensació de les
obres d’urbanització del Pla parcial de “La
Cisa” de Premià de Dalt, en el qual s’incor-
poren les modificacions i canvis introduïts
durant l’execució de les obres.

L’expedient s’exposa a informació pública pel
termini d’un mes, mitjançant anunci en el
BOP, a El Punt Avui i a la pàgina web de l’A-
juntament, per tal que qualsevol que ho de-
sitgi pugui examinar-lo durant el termini es-
mentat i presentar-hi les al·legacions que
consideri oportunes.

En el supòsit que no es produeixin al·lega-
cions dins el termini d’exposició pública, es
considerarà aprovat definitivament el projec-
te “As Built” de la Urbanització de La Cisa.

Premià de Dalt, 27/05/2020

L’alcalde

Josep Triadó Bergés
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Detingut a Barcelona un
lladre de pisos que escala
les façanes dels edificis

SOCIETAT

Els Mossos han detingut aquesta setmana un
lladre de 19 anys de nacionalitat marroquina
que va robar en dos pisos de l’Eixample de Bar-
celona i va accedir als immobles escalant per la
façana. El lladre va ser enxampat la matinada
de dijous després de robar en un domicili del
carrer Castillejos on va agredir amb un ordina-
dor l’amo de l’immoble, que es va despertar en
sentir soroll i va sorprendre el lladre. El delin-
qüent va poder fugir per la finestra i escapar
amb un patinet, tot i que poc després va ser lo-
calitzat. En escorcollar-lo li van trobar objectes
d’un altre robatori comès feia poc al domicili
d’una dona que també el va enxampar in fra-
ganti abans d’escapar-se. ■ REDACCIÓ

Mossos i policia local
rescaten un noi que havia
caigut en un pou a Alcanar

SOCIETAT

Els Mossos d’Esquadra i la policia local d’Alca-
nar (Montsià) van rescatar dijous un jove de 18
anys que havia caigut a un pou d’una finca si-
tuada al costat de la carretera N-340, segons
va informar ahir la policia catalana. El noi va
aconseguir frenar la caiguda, fent pressió amb
mans i peus, i es va quedar a uns 10 metres de
la superfície, tot i que el pou tenia una profundi-
tat d’uns 20 metres, fet que va facilitar l’actua-
ció dels agents. El pare va alertar la policia i el
jove va ser rescatat i només presentava rasca-
des en diferents parts del cos. Pel que sembla,
el jove va caure al pou quan va aixafar amb el
peu una planxa metàl·lica que tapava el forat
del pou i que estava molt oxidada. ■ REDACCIÓ
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