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Ciutat Vella reordena
la seva xarxa de salut
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres que
han de facilitar la millora i
el reordenament de set
serveis de salut del districte de Ciutat Vella, que
amb aquesta operació
guanyarà
1.500
m²
d’equipaments sanitaris.

Aquesta setmana han començat les actuacions al
carrer Sant Oleguer, que
tenen un pressupost de
859.360 euros i una superfície de 730 m². Quan
les obres finalitzin, al juliol, la planta baixa i part
de la primera acolliran el
CUAP de Peracamps, actualment situat a l’avinguda de les Drassanes. ■
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Redacció

La Corporació Municipal en Ple, en sessió ordinària de data 16 de febrer de 2016, adoptà, per la majoria que requereix la Llei, entre altres, l’acord següent:
“Primer. Aprovar inicialment la relació detallada del bé i drets afectats pel «Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires»,
els quals són objecte d’ocupació i/o expropiació, per a l’execució del projecte esmentat i que tot seguit es detalla:
Finca registral afectada
5234
Finca cadastral
5922203DF0952S0001JI
Propietari
Recuperados del Anoia, SL
Interessat 1
Banco Santander Central Hispano, SA
Interessat 2
Hispavic Industrial, SA
Interessat 3
Catalana de Gas, SA
Superfície a expropiar
385,00 m2s
Elements afectats
Consideració terrenys
Urbà
DESCRIPCIÓ DEL BÉ OBJECTE D’EXPROPIACIÓ i que forma part de la finca registral 5234, i de la
qual s’haurà de segregar:
«URBANA: Sistema viari i protecció del mateix al Polígon Industrial Anoia. Porció de terreny de 385
m2s situat a Sant Esteve Sesrovires, de forma triangular, que limita, pel nord-est, en diagonal amb
una lleugera curvatura, amb una longitud de 43 m lineals, amb la finca matriu de la qual se segrega,
finca registral 5234; pel sud, amb una longitud de 29 m lineals, i per l’oest, amb una longitud de 31 m
lineals, amb el sistema viari de connexió del PI Can Margarit amb el PI Anoia.»
La relació del bé i drets objecte d’expropiació són com a conseqüència de la necessitat de millora
dels accessos al futur Polígon Industrial Can Margarit i de les actuacions fora de l’àmbit per tal de
connectar el futur polígon industrial amb la carretera B-224, actuacions considerades pel planejament com a càrregues externes de l’àmbit de gestió. És a dir, poder executar les obres de connexió
del Sector de Can Margarit amb el carrer Comerç al polígon industrial Anoia. Es tracta d’actuacions.
Aquesta afectació de caràcter expropiatori de superfície 385 m2s és com a conseqüència de l’aprovació definitiva del “Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector industrial
Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires”, aprovat en sessió ordinària del Ple de data 21 de març de
2012.
Segon. Declarar la utilitat pública i l’interès social de l’execució del «Projecte refós de les actuacions
associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires», així com la
necessitat d’ocupació del bé i drets afectats, i que tot seguit es relacionen:
Finca registral afectada
5234
Finca cadastral
5922203DF0952S0001JI
Propietari
Recuperados del Anoia, SL
Interessat 1
Banco Santander Central Hispano, SA
Interessat 2
Hispavic Industrial, SA
Interessat 3
Catalana de Gas, SA
Superfície a expropiar
385,00 m2s
Elements afectats
Consideració terrenys
Urbà
DESCRIPCIÓ DEL BÉ OBJECTE D’EXPROPIACIÓ i que forma part de la finca registral 5234, i de la
qual s’haurà de segregar:
«URBANA: Sistema viari i protecció del mateix al Polígon Industrial Anoia. Porció de terreny de 385
m2s situat a Sant Esteve Sesrovires, de forma triangular, que limita, pel nord-est, en diagonal amb
una lleugera curvatura, amb una longitud de 43 m lineals, amb la finca matriu de la qual se segrega,
finca registral 5234; pel sud, amb una longitud de 29 m lineals, i per l’oest, amb una longitud de 31 m
lineals, amb el sistema viari de connexió del PI Can Margarit amb el PI Anoia.»
Tercer. Sotmetre la relació detallada del bé i drets afectats per l’execució del «Projecte refós de les
actuacions associades a la urbanització del sector industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires»
a informació pública, per un període d’un mes comptat des de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el diari EL PUNT AVUI i a la seu electrònica de l’ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires (https://www.seu.cat/sesrovires) dins de la secció Anuncis i Edictes (eTauler), a efecte de poder-hi presentar al·legacions.
Quart. Notificar personalment la relació detallada del bé i drets afectats recollits en els presents
acords al propietari del bé i drets afectats (Recuperados del Anoia SL) i als interessats (a Hispavic Industrial SA, com a propietària d’una càrrega de servitud de pas d’etilenoducte, procedent de l’antiga
finca matriu 1503; a Catalana de Gas SA, com a propietària d’una càrrega de servitud de pas de gasoducte procedent de l’antiga finca matriu 4112, i a Banco Santander Central Hispano SA, com a
propietari de 3 hipoteques que graven la finca), a l’efecte de corregir possibles errors en la relació del
bé i drets afectats que són objecte d’expropiació, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si escau,
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció de la notificació dels presents acords,
el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició del bé o drets esmentats o del seu estat material o legal, fent, alhora, els advertiments i oferiments que es desprenen dels
articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament. Alhora, es posa en coneixement
del propietari del bé que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, ha d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquest bé o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). En qualsevol cas, la inobservança
dels requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment d’ocupació.
Cinquè. Notificar aquest acord d’aprovació inicial de la relació detallada del bé i drets afectats objecte d’expropiació als propietaris de la urbanització del sector industrial Can Margarit, així com a la «Junta
de Compensación definitiva del sector ‘Can Margarit’ del Plan General de Ordenación Municipal de Sant
Esteve Sesrovires», a l’efecte de presentació d’al·legacions i/o reclamacions en contra, en el termini d’1
mes comptat des de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord.
L’informe tècnic (annex I) es troba publicat íntegrament a la seu electrònica de l’ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires (https://www.seu.cat/sesrovires) dins de la secció Anuncis i Edictes (e-Tauler).”
Contra aquest acord d’aprovació inicial podeu interposar les al·legacions que cregueu oportunes dins
del termini d’un mes, comptat des de l’endemà de l’última publicació d’aquest acord als diaris oficials
corresponents, així com a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu.cat/sesrovires) dins de
la secció Anuncis i Edictes (e-Tauler).
Sant Esteve Sesrovires, 25 de febrer de 2016
El secretari, Ricard Rosich i Palet
Vist i plau, l’alcaldessa, M. del Carme Rallo Casanovas

Els socis del Círcol votant a mà alçada en l’assemblea que es va celebrar ahir a la tarda ■ EL PUNT AVUI

Els socis del Círcol acorden
en assemblea comprar la
seu de l’entitat badalonina
a La junta planteja quatre fórmules per recollir cap a un milió d’euros per tancar
l’operació a La propietat de l’edifici té l’oferta d’un promotor per fer-hi pisos
Francesc Espiga
BADALONA

El Círcol Catòlic es resisteix a traslladar-se de
l’edifici que ocupa en règim de lloguer des de fa 75
anys al cor de Badalona.
L’assemblea de socis de la
històrica entitat reunida
ahir va acordar, per unanimitat, exercir el dret de
tempteig sobre la finca
del carrer de Sant Anastasi, just a davant de la
cèntrica plaça de la Vila.
Ara la junta de l’entitat té
de termini fins al proper 5
d’abril per recaptar el
prop d’un milió d’euros
que necessita per igualar
l’oferta que ha rebut el
propietari de l’immoble
d’un promotor immobiliari, que ha expressat la
intenció de fer-hi pisos.
Segons el president del
Círcol, Toni Forteza, un
cop obtingut l’aval de la
massa social, tenen diverses vies obertes per intentar aconseguir aquesta
quantitat ingent de diners. Quatre, concretament. La primera és sol·licitar un crèdit. D’aquí ha
de sortir el gros de la suma.

La frase
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“El futur del Círcol
requereix la implicació
dels seus socis. Ara
haurem de remar
tots i junts”
Toni Forteza
PRESIDENT DEL CÍRCOL
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05.04.16

És quan s’acaba el termini
perquè la junta del Círcol
iguali l’oferta del promotor
que en vol comprar l’edifici.

Un bressol per al teatre de la ciutat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En una urbs, Badalona, que fa
gala de ser bressol del basquetbol, el Círcol Catòlic és
un nom clau a l’hora de vertebrar un sentiment identitari
de ciutat; com la mateixa Penya, o el Centre Parroquial
Sant Josep. Fundada el 1879,
l’entitat ha estructurat la seva activitat social en diverses
seccions. El bàsquet n’és una,
i del planter del Círcol n’han

sortit jugadors històrics com
Joaquim Costa o Andrés Jiménez. El teatre és una de
les seves altres dedicacions
centrals. Actrius com Rosa
Gàmiz o Mercè Arànega
s’han format en la seva escola. Les representacions dels
Pastorets que cada Nadal
s’escenifiquen a la gèlida sala
del carrer Sant Anastasi són
tot un clàssic a la ciutat.

Ja hi ha converses amb diverses entitats financeres, i en un termini de dues
setmanes haurien d’estar
tancades. Utilitzar recursos propis és una altra fórmula que s’ha posat sobre
la taula. Ara bé, amb

aquestes dues possibilitats no n’hi haurà prou per
cobrir el prop de milió
d’euros exigit i, per això,
es demanarà que els socis
facin un doble esforç.
D’entrada, se’ls imposarà una quota extraordinà-

ria a pagar durant el 2016 i
2017. Igualment, s’ha
obert un procés per recollir aportacions voluntàries amb el compromís
que seran tornades en un
termini de dos anys.
Encarar el futur
En l’assemblea d’ahir hi
van participar uns 200 socis i, segons explica Forteza, va estar carregada d’intensitat emocional. “El
moment que viu el Círcol
demana la implicació de
tots. Amb dir «sí, comprem» no n’hi ha prou.
Aquest ha de ser un projecte comú i, per això, estem contents de la resposta de la gent” resumeix el
president. Al marge de les
complexitats que planteja
l’operació de compra, l’entitat ha d’encarar múltiples reptes de futur que
són clau en temes de pervivència. Una és la reforma de la mateixa seu –sobre això, el primer que es
farà és un estudi per detectar-ne possibles patologies–, i una altra, un reforç de les activitats que
donen sentit al caràcter
associatiu del Círcol. ■

