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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE MARÇ DEL 2015

Solsona demana la dimissió
del ministre de l’Interior pel
fals cartell del carnaval
Detall dels expositors de la Fira del Ram de Tordera, que
obre la 38a edició al parc Prudenci Bertrana ■ AJ. TORDERA

Mercat del Ram
a Vic i a Tordera
a La capital d’Osona

proposa 140 activitats
diferents, entre les
quals la fira Lactium

T.M./ I.B (El 9 Nou)
TORDERA/ VIC

179016-1108174w

Vic, la capital d’Osona, celebra avui i demà una de les
seves festes principals: el
Mercat del Ram. La plaça
dels Màrtirs es manté com
a emplaçament del Lactium, amb unes 500 varietats de formatges artesans. La ramaderia es concentra al Sucre, on hi ha
l’exposició d’animals, amb
ovelles, aviram, porcs i vaques de diferents races.
Durant el mercat es faran el concurs de canals
porcines i el concurs nacional de vaca bruna del Piri-

neu, amb un centenar
d’animals. Les activitats
eqüestres a la zona esportiva i la resta de mostres comercials, entre les quals la
de maquinària agrícola, la
d’horticultura, jardineria i
energies renovables i la
d’automòbils, completen
les activitats sectorials del
mercat.
Tordera també va començar ahir un cap de setmana centrat en la tradicional Fira del Ram, que
arriba a la 38a edició. La
mostra multisectorial al
parc Prudenci Bertrana
combina l’exposició i el
contacte entre els sectors
més tradicionals, com
l’agroalimentari, el ramader i el gastronòmic, amb
altres de més innovadors,
com la gestió forestal i la
bioconstrucció.

Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat
Ref.: PL/ae
Expedient: T0092014000001

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 10 de febrer de 2015, va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:
- Acceptar la proposta de Modificació del Pla de millora urbana “Can Dot”, presentat davant
l’Ajuntament mitjançant instància E2014014779 en data 30 d’octubre de 2014, per TEULA
HOUSE, S.L.
- Aprovar amb caràcter inicial la proposta de Modificació del Pla de millora urbana “Can
Dot”, presentat davant l’Ajuntament mitjançant instància E2014012821 en data 30 de setembre de 2014, per TEULA HOUSE, S.L., amb l’objecte d’incrementar en un habitatge el
nombre d’habitatges a allotjar en la masia, dels 6 habitatges existents als 7 proposats,
mantenint-se indistintament els usos d’habitatge i comercial a la Masia de Can Dot, i sotmetre-la a informació pública, pel termini d’un mes, amb publicació de l’edicte corresponent
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari d’àmplia difusió, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la plana web de la Corporació, per tal que pugui ser examinada i
presentar-s’hi, si cal, al·legacions.
- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
d’acord amb el que preveuen els articles 73 i 74 de la Llei d’urbanisme, i que els efectes
d’aquesta suspensió es mantenen fins que s’obtingui l’aprovació definitiva del document de
planejament i en cap cas més enllà dels dos anys des de l’acord d’aprovació inicial.
- Sol·licitar, d’acord amb allò que disposa l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, els informes dels organismes afectats per raó de llur competències sectorials i en concret a la
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
L’expedient està en exposició pública a les oficines de l’Àrea de Serveis Territorials ubicades al carrer Església, núm. 7, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i al web municipal.
Contra aquest acte d’aprovació inicial de Modificació del Pla de millora urbana “Can Dot”,
que no és definitiu en via administrativa, no hi cap la interposició de recurs.
No obstant això, quant a la suspensió d’atorgament de llicències es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Barcelona
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol recurs que es consideri convenient.
L’alcalde president, Jordi San José Buenaventura

a Els partits polítics amb representació, ERC, CiU i el PSC, li reclamen una
rectificació a Asseguren que la imatge ha perjudicat la reputació del poble
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El ple de l’Ajuntament de
Solsona va aprovar dijous
al vespre una moció consensuada entre els tres
grups amb representació
al consistori, ERC, CiU i el
PSC, en defensa del carnaval. El text arriba un mes
després de la polèmica generada arran de la difusió
d’un cartell no oficial en
què es podia llegir Vine a
matar espanyols en un
ambient festiu, pacífic i
familiar.
El ple va demanar al ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, que es retracti de les acusacions
que va fer davant dels mitjans de comunicació en
què donava per vàlid el
cartell i, si no és així, en va
exigir la dimissió. El text
aprovat, segons l’ACN,
també remarca que la polèmica generada ha suposat un perjudici per a la reputació de la festa.
Tot just després de la difusió del cartell, quan ja
havia acabat el carnaval,
tant l’Ajuntament com
l’Associació de Festes del
Carnaval de Solsona se’n
van desvincular. L’alcalde
de la ciutat, David Rodríguez, va lamentar la polèmica i el “perjudici per a la
reputació de la festa i l’honorabilitat de Solsona i
dels solsonins”. A més, hi

Els regidors del ple votant la moció de suport al carnaval ■ ACN

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Tota aquesta
polèmica no té
res a veure amb
Solsona ni amb
el carnaval i ha
perjudicat la nostra
reputació”
va afegir que “determinats
sectors han volgut aprofitar l’episodi per criminalitzar el procés sobiranista
català i atribuir-li un suposat ambient bel·licista”.
El text de la moció també reclama als tribunals
que investiguin el cas i arribin fins al “fons de la
qüestió” perquè es “diluci-

“Hi ha una
estratègia política
per intentar
desacreditar
l’independentisme”
David Rodríguez
ALCALDE DE SOLSONA

di d’autoria del cartell fals i
s’adoptin les mesures
oportunes contra l’autor”.
A més, també demana al
sindicat Manos Limpias i a
Societat Civil Catalana
que es retractin de les acusacions contra l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval. Tots dos van denun-

Protesta dels treballadors
de Gas Gas al BCN Moto
Imma Bosch
SALT

La plantilla de Gas Gas,
amb seu a Salt, ha decidit
iniciar tota una sèrie de
protestes per la decisió del
fabricant de tirar endavant fins a tres expedients
de regulació d’ocupació.
I coincidint amb l’inici
de les negociacions entre

els treballadors i l’empresa, ahir un grup de treballadors i el comitè van portar la protesta fins al Saló
BCN Moto, que es fa a la
Farga de l’Hospitalet.
Amb el lema “Gas Gas
vol produir i no morir”, els
empleats van reivindicar
davant fabricants i proveïdors del sector que l’empresa és viable, i van exigir

inversions i bancs que desencallin l’acord per refinançar el deute.Gas Gas,
que fabrica motos de trial i
enduro, ha anat al jutjat
mercantil després de no
poder refinançar un deute
que puja a uns vint milions
d’euros.
Els tres expedients de
regulació d’ocupació s’inclouen en el pla de viabili-

ciar davant la fiscalia de
Lleida els autors del cartell
fals i el consistori.
En relació amb el procés judicial engegat, el
batlle va explicar que no
tenen cap informació sobre en quin punt està la investigació, però va assegurar que tenen “indicis
bastant fiables que la difusió del cartell no es correspon a Solsona, sinó a sectors espanyolistes”.
De fet, Rodríguez va denunciar que hi ha una “estratègia política per intentar desacreditar l’independentisme” i va deixar clar que tota la polèmica engegada “no té res a
veure amb el carnaval ni
amb Solsona”. ■

tat que l’empresa ha presentat per intentar superar el preconcurs.
El primer ERO és d’extinció i afectarà 26 empleats dels 93 que té l’empresa, gairebé un terç de la
plantilla actual. El segon i
el tercer ERO s’aplicaran a
la resta de la plantilla. Un
dels expedients és temporal i preveu enviar els empleats a l’atur fins a 190
dies en un termini de dos
anys.
L’altre ERO, de reducció
salarial, suposarà retallar
sous a tot el personal. El
percentatge variarà en funció de les categories. ■

