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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 7 DE FEBRER DEL 2022

EXP. X20180000166
Edicte d’informació pública de l’aprovació inicial del Document 8 “Estudi Ambiental Estratègic” del POUM i nou termini d’informació pública.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Susanna,
en la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2021, va acordar, per majoria absoluta legal, l’aprovació inicial del document
substancialment modificat del Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Susanna,
presentat per JBE Arquitectes Associats,
SLP.
Per acord del Ple de l’Ajuntament d’1 de febrer de 2022, s’ha acordat, per majoria legal
absoluta, esmenar l’errada material detectada en la documentació del POUM aprovat
inicialment i, per tant, s’ha aprovat inicialment el Document núm. 8 Estudi Ambiental
Estratègic del POUM, en la seva integritat
(246 pàgines), disposant la seva exposició al
públic.
Se sotmet novament l’aprovació inicial del
POUM modificat, amb incorporació del Document núm. 8 Estudi Ambiental Estratègic
del POUM (integrat per 246 pàgines), a informació pública per un termini de 45 dies
hàbils, comptats des de la publicació del
present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a fi de que tots els interessats puguin
examinar-lo i presentar-hi les al·legacions
que considerin oportunes.
El POUM modificat i el Document número 8
esmenat es poden consultar a la seu
electrònica municipal (http://www.stasusanna.cat/temes/poum/). També es podrà consultar, en format paper, a la sala de l’antiga
biblioteca situada a l’edifici de l’Ajuntament,
amb cita prèvia.
L’alcalde,
Joan Campolier Montsant.

Ajuntament
d’Alella
EDICTE

135020-1254727L

Santa Susanna, 4 de febrer de 2022.

Exp. X2021004002
El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2022, amb la condició del que disposa l’article 206 del R.O.F. i
R.J. de les Entitats Locals, adoptà, entre d’altres, els acords següents:
“PRIMER. Aprovar definitivament l’expedient
per a l’ocupació directa de les superfícies
descrites en la relació de béns i drets afectats
i que es correspon a la finca registral 4987
d’Alella, inclosa en l’àmbit urbanístic del
PMU2 ‘Accessos a Can Comulada’, així com
dita relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa que consten a l’expedient.
SEGON. Publicar el present Acord i la relació
de béns i drets afectats aprovada definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de màxima difusió, així com a l’e-Tauler de la pàgina web de l’Ajuntament.
TERCER. Fer arribar al Sr. Registrador de la
Propietat número 1 de Mataró una còpia de
l’acta d’ocupació de la finca registral afectada, per inscriure a favor de l’Ajuntament d’Alella la finca ocupada, i a favor de les persones afectades, i en foli independent, l’aprofitament corresponent a les finques ocupades,
de conformitat amb allò establert a l’article
215.8 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme.
QUART. Fer constar que, d’acord amb allò
que preveu l’ar ticle 215.6 del Decret
305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme, l’aprovació definitiva de la
relació de béns i drets comporta la declaració
de la necessitat de l’ocupació directa, que habilita l’Ajuntament per a l’ocupació immediata
de la finca afectada.
CINQUÈ. Notificar el present Acord i la relació
de béns i drets afectats al Sr. (...), citant-lo per
a l’aixecament de l’acta d’ocupació.”
Relació de béns i drets afectats:
CRU: 08093000629496 (Código Registral
Único).
FINCA DE ALELLA N.: 4987
Tom: 3194 Llibre: 123 Foli: 158 Inscripció: 3
(El tom i foli també s’indiquen en l’última càrrega)
REFERÈNCIA
CADASTRAL:
000610900DF49G0001QS
Segons la web del cadastre la referència cadastral
hauria
de
ser
08003A006000310000AS, Parcel·la 31. Polígon 6 Can Comulada, Alella.
Alella, 2 de febrer de 2022
El secretari general,
Félix-José Valdés Conde
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Desallotgen una
festa en un bar
musical amb 80
persones

Judici per la mort
de Mònica Borràs

Rescatats dos
esquiadors de
muntanya ferits
al Pallars Jussà

Trenta identificats
per evitar una
cursa il·legal
a Sant Celoni

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra
va desallotjar dissabte a la nit
en una operació conjunta una
festa il·legal en un bar musical
de Barcelona amb una vuitantena de persones. El local Canapé, situat al barri del Clot i a
tocar de la Meridiana, havia
anunciat la trobada a les xarxes socials amb música i ball,
tot i que les discoteques no
tenen permesa l’obertura fins
a l’11 de febrer. Poc abans de
les onze de la nit, diverses patrulles es van desplaçar fins al
local i van comprovar que s’hi
celebrava una festa il·legal.
Van interposar 76 denúncies
per incompliments de mesures contra la covid, el propietari va quedar denunciat per
tres infraccions i el local va ser
tancat. ■ REDACCIÓ

L’Audiència de Barcelona comença avui, amb la tria del jurat, el judici contra Jaume Badiella, acusat de l’assassinat
de la seva companya Mònica
Borràs, la veïna de Terrassa
que va estar desapareguda
des del 7 d’agost del 2018 fins
al 19 de juny del 2019, quan
els Mossos van entrar a l’habitatge que compartien ella i
Badiella i van trobar el cos de
la dona.
La fiscalia demana 24 anys
de presó per a Jaume Badiella, a qui atribueix assassinat
amb traïdoria i acarnissament, en considerar que la va
atacar sense que ella tingués
possibilitat de defensar-se en
l’àmbit de seguretat de casa
seva, i que li va infligir un dolor
innecessari clavant-li cops de
destral, l’arma homicida.

Els Bombers de la Generalitat
i els Pompièrs d’Aran van rescatar ahir dos esquiadors de
muntanya que havien quedat
ferits en una caiguda a la Vall
Fosca, al Pallars Jussà. Un
grup de sis esquiadors va avisar dissabte a la tarda que dos
dels companys havien tingut
un accident i estaven immobilitzats a l’estany de Saburó.
Els Bombers van muntar un
dispositiu de rescat i els van
trobar a la matinada. D’altra
banda, també ahir els Bombers van auxiliar el pilot d’un
ultralleuger que va quedar ferit menys greu i que va ser
evacuat després d’estavellarse contra uns camps a Sant
Feliu de Buixalleu (Selva).
L’home va perdre el control de
l’aeronau en tocar uns cables i
va acabar caient. ■ REDACCIÓ

Trenta identificats, 20 cotxes
controlats i set denúncies és
el balanç d’un dispositiu que
els Mossos han dut a terme
aquest cap de setmana contra les curses il·legals de cotxes a Sant Celoni. De les set
denúncies, tres han estat per
infraccions als cotxes tunejats, tres més per falta d’ITV
als vehicles i una última denúncia penal per alcoholèmia
positiva. Es tracta d’un dels
controls freqüents que la policia catalana, amb l’ajuda de
policies locals, duu a terme en
les darreres setmanes per evitar concentracions de vehicles clandestines i curses il·legals en polígons industrials
del Vallès Oriental, principalment en poblacions com ara
Llinars, Montornès i les Franqueses del Vallès. ■ REDACCIÓ

L’acusació particular, que exerceixen la mare i el germà de la
víctima, eleva la petició de pena per a Badiella a 27 anys de
presó. Demana 25 anys de
presó pel delicte d’assassinat
amb traïdoria i acarnissament.
Tant la fiscalia com l’acusació
apliquen l’agreujant de parentiu. Badiella i Borràs convivien
al mateix habitatge, i, tot i que
en el moment dels fets deien
que no eren parella sentimental, mai van trencar la relació
de convivència. I la família de
Borràs demana dos anys més
per robatori i ús de les claus de
la targeta bancària d’ella. La
defensa qualifica els fets d’homicidi i demana l’absolució de
Badiella d’acord amb l’aplicació d’un eximent complet de
responsabilitat penal per alteració mental. ■ TURA SOLER

135006-1254730Q

BORSA DE TREBALL

Ajuntament de
Canet de Mar
ANUNCI

d’operaris per al manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i clavegueram per ONAIGUA EPEL

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 2 de desembre de 2021, ha
adoptat l’acord d’aprovació inicial del Pla d’accessibilitat de Canet de Mar, redactat per l’Estudi
d’Arquitectura M. Mercè Corominas Noguera, de data març 2020, lliurat per la Diputació de Barcelona.
En compliment de l’acord esmentat, se sotmet el Pla d’accessibilitat de Canet de Mar a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de premsa periòdica, al tauler d’edictes
de l’Ajuntament i en el web municipal.
Així mateix, es dona publicitat al Pla d’accessibilitat, per Internet o per qualsevol altre mitjà que
permeti d’accedir-hi, emprant els mecanismes per garantir la participació ciutadana, tant a les
persones interessades com a les entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb discapacitat, segons disposa l’article 44.1 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Si durant aquest termini no es produeix cap reclamació o al·legació, el pla s’entendrà definitivament aprovat i es procedirà a publicar el corresponent anunci en el BOPB, en el DOGC, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal, i a la seva comunicació al departament
competent en matèria de promoció de l’accessibilitat.
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei
d’Urbanisme de l’àrea de Territori, en horari d’oficina, així com a l’e-Tauler municipal (https://canetdemar.cat/fitxes.php?categoria=175).
A Canet de Mar, el dia de la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa,
Blanca Arbell Brugarola

135202-1254786Q

Ajuntament de
Sant Celoni
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS
PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI,
DE L’ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
En compliment del que disposa l’article 17
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que
l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió del
Ple de data 27 de gener de 2022, amb el
quòrum legalment exigible, ha aprovat, entre
d’altres, els acords següents:
1r. Aprovar provisionalment, amb vigència a
partir de la data de la seva aprovació definitiva, la modificació de l’Ordenança fiscal núm.
4, reguladora de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de
l’Ordenança els qui hi tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-s’hi presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Sant Celoni, 28 de gener de 2022.
L’alcalde
Raül Garcia Ramírez

Ajuntament
de Gavà
ANUNCI

Nivell professional grup 2A del conveni del cicle de l’aigua. Es valoraran l’experiència i les formacions relacionades. Requisits: permís de conduir B1 i títol d’EGB o ESO.
Sol·licituds: per correu a rrhh@onaigua.cat fins a la data
límit de 28/02/2022. Envieu: c. v., còpia DNI i permís de
conduir, títols i altres mèrits a valorar.

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, en la sessió de data 23.12.2021, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el text
del Reglament del Consell de Cultura de
Sant Cugat del Vallès.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament https://seu.santcugat.cat/seu/Tablon.aspx?id_grupo=18#p29,
publicat en el BOPB de data 19.01.2022.
Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l’Ajuntament dintre del termini d’informació pública de 30 dies comptat
des de l’endemà de la darrera publicació,
per qualsevol dels mitjans que permet la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Signat digitalment per:

Per a més informació consulteu les bases a la web del
Consell Comarcal d’Osona.

188298-1254829Q

El Ple de l’Ajuntament de Gavà, en sessió
ordinària celebrada el dia 27 de gener de
2022, entre d’altres, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora
de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari relatives al servei municipal del Parc Arqueològic Mines de Gavà-Museu de Gavà.
L’esmentada aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari relatives al servei municipal del Parc Arqueològic
Mines de Gavà-Museu de Gavà, se sotmet a
informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i a l’eTauler de l’Ajuntament, per tal que qualsevol
persona interessada pugui fer-hi les reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que
cregui pertinents, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptat des del següent al de la
data en què es verifiqui la darrera publicació
en els dos Butlletins Oficials previstos.
Si durant aquest termini de trenta dies no es
presenta cap reclamació o al·legació, aquest
acord esdevindrà definitiu. En cas contrari,
les al·legacions hauran de resoldre’s pel Ple
municipal juntament amb l’aprovació definitiva de la creació del servei.
Durant el període d’exposició al públic, l’Ordenança reguladora es troba disponible per
a la seva consulta a la seu electrònica municipal de l’Ajuntament de Gavà, a l’espai anomenat “Tauler electrònic”, accedint a través
de l’enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=342899&idens=808980001
Gavà, 2 de febrer de 2022
Ester Zamorano Román
Tinenta d’alcaldessa de l’Àmbit de Benestar,
Educació i Cultura

Ajuntament de
Tordera
Territori i Sostenibilitat Urbanisme i Patrimoni

Núm. Expedient: 2016 / 3147
EDICTE relatiu a l’aprovació de l’Operació
jurídica complementària del Projecte de
reparcel·lació de l’àmbit “U UR01 Sant
Daniel”
Per Decret d’Alcaldia 2022/188 de data 3 de
febrer de 2022 es va aprovar l’informe d’anàlisi i valoració de les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència, amb citació personal, conferit a totes les persones afectades per l’expedient d’Operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de
l’àmbit “U UR01 Sant Daniel” del municipi de
Tordera, emès pels Serveis Tècnics municipals i aportat a l’expedient administratiu.

a la gestió del servei d’abastament d’aigua

2022, ha acordat aprovar inicialment la mo-

en baixa, la titularitat del qual ostenta aquest

dificació puntual número 3 del Pla d’Ordena-

ajuntament, a favor del Consell Comarcal

ció Urbanística Municipal de Gratallops, i

d’Osona. El Consell Comarcal d’Osona pres-

suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TR-

tarà aquest servei mitjançant l’ens instru-

LUC, la tramitació de plans urbanístics deri-

mental que en cada moment determini, amb

vats concrets i de projectes de gestió urba-

l’abast i les condicions que estableixi el con-

nística i d’urbanització, així com suspendre

veni regulador i la memòria tècnica i econò-

també l’atorgament de llicències de

mica per la prestació del servei d’aigua en

parcel·lació de terrenys, d’edificació, refor-

baixa de l’Ajuntament de Sobremunt.

ma, rehabilitació o enderrocament de cons-

lació sectorial.

el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA
2019/829), davant meu, , .

sessió ordinària celebrada el dia 15 de dedelegació de l’Ajuntament de Sobremunt per

nicipi de Tordera, el qual fou aprovat per De-

Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz,

El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en

sió extraordinària de data 25 de gener de

municipals connexes establertes per la legis-

dera, el 4 de febrer de 2022

d’aigua en baixa

sembre de 2021, va acceptar inicialment la

tats o usos concrets i d’altres autoritzacions

Es publica per a coneixement general, a Tor-

de l’Ajuntament de Sobremunt del servei

El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en ses-

ció de l’àmbit “U UR01 Sant Daniel” del mu-

ració.

133133-1254828Q

ANUNCI acceptació inicial de la delegació

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRATALLOPS

complementària del Projecte de reparcel·la-

per reparcel·lació en la modalitat de coope-

24-01-2022

Ajuntament de
Gratallops

truccions, d’instal·lació o ampliació d’activi-

de 2019, en execució del sistema d’actuació

Mireia Ingla Mas

350048-1254830Q

També es va aprovar l’Operació jurídica

cret d’Alcaldia núm. 2019/92, de 22 de gener

L’alcaldia

L’expedient estarà exposat al públic per un
període de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d’anuncis comarcal, al Butlletí

L’acord esmentat se sotmet a tràmit d’infor-

Oficial de la Província de Barcelona i de Gi-

mació pública pel termini d’un mes per tal

rona, al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

que qualsevol pugui examinar l’expedient i

talunya i al diari “El Punt Avui”. El termini

presentar durant el termini esmentat les

d’informació pública començarà a comptar

al·legacions que estimi oportunes.

l’endemà de la darrera publicació de l’anunci

L’Alcalde,
Xavier Gràcia Juanpere
Data i signatura electrònica

al BOPB, al BOPG o al DOGC.
Vic, 28 de desembre de 2021
Joan Carles Rodríguez Casadevall
President

831811-1254714L

135024-1254789Q

Ajuntament de
Santa Susanna

CRIMS

135026-1244791LQ

109004-1254067Q

SOCIETAT

860624-1254731Q
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Les llibretes de Borràs

ANUNCI · La presidenta del Parlament, que anota el contingut de totes les reunions des que va entrar en el govern, fa lectura
avui de l’últim quadern, el cas Juvillà MÉS · La dirigent defensava la desobediència col·lectiva enfront de la individual
Emma Ansola
BARCELONA

L

a presidenta del Parlament,
Laura Borràs, treu avui del
calaix algunes de les llibretes
que l’han acompanyada els
darrers dies en les desenes de reunions que s’han celebrat entre les
tres forces independentistes per
consensuar una sortida al nou embat judicial de l’Estat, aquest cop
per mitjà de la Junta Electoral Central. Un nou xoc que va acabar finalment dijous amb el diputat de la
CUP i secretari tercer de la mesa
del Parlament, Pau Juvillà, fora de
la cambra després d’haver estat
acusat el 14 de desembre de desobediència pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. El motiu:
negar-se a retirar, des del seu despatx, un llaç groc que penjava a la
façana de la paeria.
La majoria del 52%, tocada i ferida amb l’aprovació del pressupost
gràcies als vots dels comuns i el no
de la CUP, afrontava un nou episodi que podia haver estat el de la redempció, però massa pecats, desconfiances i retrets a l’esquena des
dels fets del 2017 han impedit que
ERC, Junts i la CUP mantinguessin
un front comú antirepressiu que ja
ningú espera. Si no s’ha mantingut
l’escó de Juvillà, tampoc es podrà
retenir el de la també diputada de
la CUP Eulàlia Reguant, ja que el
seu judici al març se celebrarà al
Tribunal Suprem, la qual cosa deixarà sobre la taula una sentència
ferma i preparada per ser acatada
pels funcionaris de la cambra davant el risc de ser acusats també de
desobediència.
Amb la retirada de les credencials de Pau Juvillà, aquesta setma-

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, entrant a l’hemicicle del Parlament amb les diputades de Junts Elsa Artadi i Aurora Madaula ■ O. DURAN

na s’ha tornat a fer evident la vulnerabilitat del Parlament que les
forces independentistes han obviat
i la injusta actuació dels aparells de
l’Estat que ningú vol abordar. Una
humiliació que ha deixat la cambra
catalana en estat de xoc i els partits
independentistes sense cap estratègia de futur i mirant-se de reüll
no pas per llançar-se al precipici sinó per constatar qui era el primer a
exhibir la realitat que viu un parlament d’una comunitat autònoma
sempre sota sospita.
La presidenta del Parlament va
defensar que la seva posició era fer
servir aquest darrer conflicte que
comportava el cas Juvillà per fer un

nou embat a l’Estat des de la desobediència col·lectiva davant una
decisió injusta ja sigui del Suprem o
la JEC. Ara que Borràs aquesta setmana està obligada a fer lectura de
totes les seves anotacions, caldrà
explicar si més enllà de proposar
una desobediència col·lectiva també sabia com portar-la a terme sense afectar els funcionaris, que són
finalment els qui han retirat les
credencials del diputat.
Juvillà ja va practicar la tan proclamada desobediència, individual,
en negar-se a despenjar el llaç groc
a requeriment de la JEC, la qual cosa li va comportar judici i ara la inhabilitació. Aquest cop, la JEC obli-

01.03

Data en què tindrà
lloc el judici al Suprem
a la diputada de la
CUP Eulàlia Reguant.
La sentència serà ferma i el Parlament estarà obligat de nou a
retirar-li les credencials com en el cas Juvillà.

gava la presidenta de la cambra a
retirar les credencials al diputat i la
decisió s’ha acabat acatant perquè,
mentre la presidenta demanava
una desobediència col·lectiva, la
resta de partits apuntaven a la responsabilitat de la presidenta en
l’afer, i més després d’haver exhibit
la seva disposició ja a l’inici de la legislatura a desobeir en contraposició a l’anterior president Roger Torrent. En quatre dies no es podia
consensuar el que no s’ha pogut
pactar en els darrers 10 mesos. La
lectura que faci Borràs ara dels seus
quaderns ha d’abraçar tots aquests
mesos de desacords en què el cas
Juvillà ja hi era ben present. ■

ERC proposarà una reforma del
Parlament en el pròxim ple
Redacció
BARCELONA

ERC defensarà en el ple
que començarà dimarts
una proposta en què es
planteja una reforma de
l’administració parlamentària per fer-la més transparent. El text advoca perquè la cambra catalana
aposti per ser un model

“d’exemplaritat, eficiència, transparència i servei
a la ciutadania”.
La proposta es porta a la
cambra catalana dues setmanes després que s’iniciés la polèmica suspensió
de les llicències d’edat, que
permetien a funcionaris
del Parlament de més de
60 anys jubilar-se i seguir
cobrant el sou íntegre, així

com el pagament de triennis als treballadors. L’accés a aquesta informació
va estar inaccessible durant anys i obtenir-la era
tota una carrera d’obstacles.
Aquesta reforma seria
una més de les que es volen portar a terme en les
administracions de la Generalitat amb l’objectiu de

modernitzar-les.
En
aquest sentit, la digitalització serà un mecanisme
important per fer més
simple i funcional la prestació de serveis a la ciutadania. També es vol posar
en relleu la transparència
de l’administració i assolir
un model de dades obertes, fàcils d’entendre i a
l’abast de tothom. ■

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa a
la seu del partit a finals de gener

