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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions

RESOLUCIÓ
TES /  /2018, de 19 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns
i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte: MB-11049, del terme municipal
de Santa Maria de Palautordera.
Aprovat el projecte: MB-11049 “Millora local. Millora de nus de la carretera C-35, PK 53+080,
amb la BV-5301, PK 0+000. Tram: Santa Maria de Palautordera”, del terme municipal de
Santa Maria de Palautordera, l’11 de desembre de 2017, i atès que l’aprovació de l’Adminis-
tració porta implícita la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i els drets afectats d’expropiació, tal com disposa l’article 19 del
Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
D’acord amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei d’expropiació forçosa, en
relació amb l’article 56 del seu Reglament, es disposa que, un cop rebuda la relació concre-
ta i individualitzada dels béns i els drets afectats, s’obrirà un termini d’informació pública de
15 dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions
sobre tot el que estimin oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles errors en la relació es-
mentada.
Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

RESOLC :
Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta Resolució,
dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte: MB-11049 “Millora local. Millora de
nus de la carretera C-35, PK 53+080, amb la BV-5301, PK 0+000. Tram: Santa Maria de Pa-
lautordera”, del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, als efectes que preveuen
els articles 18 i 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i l’article 56
del Reglament d’aplicació.
Es publica d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques en relació amb els titulars de finques desco-
negudes o domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afec-
tats poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un termini de 15 dies,
per tal d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns
i els drets afectats o dels seus titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pú-
blica i els plànols corresponents seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1  

Barcelona, 19 de gener de 2018
El sub-director general de Projectes 
i Expropiacions
Alfons Garrido Espinel

Annex
Expropiacions
Terme municipal de Santa Maria 
de Palautordera.

Núm. de finca: STM01.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 64.
Nom del titular afectat: Hotel Parc Montseny,
S.L.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 254,00.
Servitud de pas subterrània, en m2: 184,00.
Ocupació temporal, en m2: 397,00.

Núm. de finca: STM02.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 99.
Nom del titular afectat: Núria Badia Pla i
Francisco Javier Camps Gallach.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 219,00.
Servitud de pas subterrània, en m2: 125,00.
Ocupació temporal, en m2: 234,00.

Núm. de finca: STM03.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 19.
Nom del titular afectat: José Cervera Torrent

i José Cervera Escachs.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 50,00.
Servitud de pas subterrània, en m2: 31,00.
Ocupació temporal, en m2: 76,00.

Núm. de finca: STM04.
Núm. de polígon: 5.
Núm. de parcel·la: 20.
Nom del titular afectat: José Cervera Torrent
i José Cervera Escachs.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 111,00.

Núm. de finca: STM05.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 98.
Nom del titular afectat: Frigo, S.A.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 45,00.

Núm. de finca: STM06.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 65.
Nom del titular afectat: Hotel Parc Montseny,
S.L.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 91,00.

El Guitar BCN, que ja ben
pocs coneixen amb el seu
nom original, Festival de
Guitarra, va presentar
ahir la seva edició més
imponent, amb noms ja
fets públics com els de Bob
Dylan, Ringo Starr, Benja-
min Clementine, Wim
Mertens, Karen Souza,
Angel Olsen o Deacon
Blue, i incorporacions
d’última hora com les de
Future Islands, Fatou-
mata Diawara o Doctor
Prats. El director de The
Project, Joan Rosselló, i la
responsable artística del
festival, Judit Llimós, no
podien amagar la satisfac-
ció davant del programa,
en el qual també hi ha pro-
postes com ara la del nou
projecte G3 del guitar he-
ro Joe Satriani, músics ha-
bituals en l’òrbita de The
Project com la israeliana
Noa o la manxega Rozalén
i artistes catalans com Sa-
bor de Gràcia –que oficia-
ran un homenatge a Pe-
ret– o Obeses, en l’estrena

oficial del seu nou disc. “El
90% d’ocupació de les dar-
reres edicions ens exigia
fer un pas endavant”, va
assegurar Rosselló, que va
revelar també que, en els
gairebé trenta anys d’his-
tòria de The Project, em-
presa organitzadora del
Festival de Jazz de Barce-
lona o el de Porta Ferrada,
entre altres cites, cap ini-
ciativa havia gaudit d’un
pressupost com el del Gui-
tar BCN d’enguany: 1,8
milions d’euros.

44% de dones
Judit Llimós, per la seva
banda, en un moment en
què s’ha posat molt en
qüestió la insuficient pre-
sència femenina en molts
festivals del país, va sub-
ratllar que, en el cartell del
Guitar BCN, “el 44% són
dones”, i s’assoleix
d’aquesta manera un per-
centatge “que fa molta fal-
ta davant la masculinitza-
ció dels nostres escena-
ris”. Llimós va remarcar
que, entre els “factors dife-
renciadors” del festival, hi
ha també una funció de

“plataforma impulsora”
per a artistes “que han
crescut amb nosaltres”.
“Per a Love of Lesbian, Ma-
nel i Els Amics de les Arts
hi ha un abans i un després
del seu pas pel Guitar
BCN”, proclamava amb
orgull. Dins d’aquesta ca-
tegoria se circumscriu,
sens dubte, l’uruguaià Jor-
ge Drexler, responsable de
la inauguració del festival
demà al Gran Teatre del

Liceu (entrades exhauri-
des) i mereixedor, ahir, de
la segona Pua d’Or del fes-
tival. “Hem treballat ple-
gats en desenes i desenes
de concerts en diferents
països”, recordava Rosse-

lló. “Vam començar en es-
cenaris minúsculs i ens ha
emocionat veure’l créi-
xer.” Drexler, ja amb la
Pua d’Or –que l’any passat
va ser concedida a Caeta-
no Veloso– a les mans,
evocava el mes de novem-
bre del 1989, quan amb els
diners guanyats fent de
músic de carrer pels volts
de la catedral es va com-
prar entrades per anar a
veure Miles Davis i Pat
Metheny al Festival de
Jazz que, aleshores, co-
mençava a organitzar The
Project.

La 29a edició del festi-
val, amb concerts com els
de Rosalía & Refree, El
Kanka o Maria Arnal &
Marcel Bagés, que ja han
exhaurit localitats, aspira
a superar les 60.000 en-
trades venudes amb 38
concerts entre demà i el
16 de juliol. Noms com els
d’India Martínez, Rosario,
Niño de Elche, Antonio
Carmona, Ana Tijoux, La
Dame Blanche, Pau Vall-
vé, Juanito Makandé, Asaf
Avidan i Lucy Rose com-
pleten el menú. ■

El festival inaugura demà amb Jorge Drexler la seva
edició més ambiciosa, amb 38 concerts fins al juliol

El pas endavant
del Guitar BCN
Guillem Vidal
BARCELONA

L’uruguaià Jorge Drexler va rebre ahir la segona Pua d’Or que concedeix el festival ■ LORENZO DUASO

Bob Dylan i
Ringo Starr són
les estrelles del
programa, que
té un pressupost
d’1,8 milions

La comissió executiva del
Gran Teatre del Liceu va
aprovar dimecres la con-
vocatòria del concurs per
proveir el càrrec de direc-
tor/a general de la seva
fundació, segons un co-
municat enviat pel teatre
ahir. Les bases es van fer
públiques dijous mateix al
seu web. El Gran Teatre
del Liceu tindrà, des de

l’inici del procediment de
la selecció, la col·laboració
d’una empresa especialit-
zada en processos de se-
lecció i avaluació de candi-
dats. Aquests tenen fins al
16 de febrer per enviar les
seves sol·licituds. El patro-
nat de la fundació serà l’òr-
gan encarregat de decidir
el nomenament.

El nou director substi-
tuirà Roger Guasch, que
s’estarà encara al capda-
vant del Liceu fins al març.
Guasch va anunciar que
deixava el Liceu a princi-
pis de gener després d’es-
tar quatre anys en el càr-
rec. ■

V. Gaillard
BARCELONA

El Liceu busca
nou director
Els aspirants a
director general es
podran presentar
fins al 16 de febrer


