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El vecino de Terrassa de 48 años 
que fue detenido el pasado día 12 
por circular a 256 km/h por la au-
topista AP-7 –en un tramo limita-
do a 120–, en el término munici-
pal de Tarragona ha sido conde-
nado a pagar una multa de 4.320 
euros y a la retirada del carnet de 
conducir durante dos años. Así se 
recoge en la sentencia de confor-
midad dictada por el Juzgado de 
Instrucción número 2 de Tarrago-
na. Inicialmente, en el Juzgado de 

Guardia, el fiscal solicitaba una 
multa de 6.480 euros y tres años 
de suspensión del carnet. Como 
se hace en todos los juicios rápi-
dos, se ofrece la posibilidad al 
acusado de rebajar un tercio de la 
condena a cambio de que se con-
forme. Y así lo hizo el conductor.  

El condenado, un hombre de 
nacionalidad española, a las 
12.14 horas circulaba al volante 
de un turismo BMW M2 por la 
autopista AP-7, sentido sur. En la 
bajada desde Sant Pere i Sant Pau 
hacia la salida de Tarragona, en el 
punto kilométrico 243,800, los 

Mossos d’Esquadra tenían monta-
do el radar, que se disparó al pa-
sar dicho vehículo. 

Una patrulla de la Policía cata-
lana vio como el vehículo se acer-
caba a las cabinas de peaje de la 
salida de Tarragona y lo intercep-
tó. Cuando fue sometido a la 
prueba de detección de consumo 
de drogas, dio positivo en cocaí-
na, por lo que fue sancionado ad-
ministrativamente. 

La velocidad de 256 km/h es la 
más alta detectada en Catalunya 
y una de las cinco primeras de Es-
paña.

Condenado a pagar 4.320 € 
de multa por ir a 256 km/h

Tráfico

Imagen captada por el radar de Mossos del vehículo circulando por la AP-7, en Tarragona.  FOTO: DT

El juez le ha retirado el carnet durante dos años. Es la velocidad 
más alta registrada en Catalunya y una de las cinco de España

Societat. Es reprèn 
l’activitat de la 
Taula de Pobresa 
Energètica  
Unes quaranta persones, entre 
representants polítics i tècnics 
dels ajuntaments de Tarragona, 
Reus i altres municipis, de la 
Generalitat i dels Consells 
Comarcals del Baix Camp i del 
Tarragonès, membres d’entitats 
que treballen en l’àmbit de la 
pobresa energètica i represen-
tants de les empreses subminis-
tradores d’energia i aigua, van 
participar ahir en el cinquè 
Plenari de la Taula de la Pobresa 
Energètica de Tarragona i Reus. 
Un plenari, copresidit per la 
regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Reus, Montse-
rrat Vilella, i per la consellera i 
presidenta de l’Institut Munici-
pal de Serveis Socials de 
Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, 
que es va celebrar en format 
virtual. L’any passat, amb motiu 
de la pandèmia, el plenari es va 
haver d’ajornar, així que l’anterior 
es va fer l’any 2019 a la Casa 
Canals de Tarragona.  
 
Oci. La Primavera 
Jove presenta 80 
activitats de lleure,  
cultura i formació 

Un cop aprovat el Pla Local 
Tarragona Jove 2024, ahir es va 
presentar la programació de 
Primavera a l’Espai Jove Kesse, 
com la primera de totes les 
propostes que s’inclouran en 
aquest pla i que compliran amb 
les premisses que s’hi especifi-
quen. El conseller de Joventut, 
Hermán Pinedo, va presentar 
una nova temporada d’activitats 
educatives i culturals al voltant 
de la gent jove, sumat a temàti-
ques que ens afecten a tots com 

el medi ambient amb Climacti-
ves i de Cultura, amb la Zona 
Cultura Kesse; així com en altres 
àmbits com la salut o el treball.   

La Primavera Jove ofereix 80 
propostes dividides en 55 
tallers, cursos i sessions 
formatives i lúdiques i 25 actes, 
exposicions i espectacles, del 
26 de març al 18 de juny, 
totalment gratuïtes. 
 
 
Medi ambient. 
L’Ajuntament apropa 
l’estratègia verda 
europea als Mercats 
de Tarragona 

L’Ajuntament de Tarragona a 
través del Centre Europe Direct 
Tarragona (EDTGN) apropa 
aquesta setmana el Pacte Verd 
Europeu (també conegut com a 
Green Deal) als ciutadans de 
Tarragona, amb una campanya 
informativa als mercats munici-
pals. Així, a partir d’avui, i fins 
divendres, Ateneu l’Europeu 
visitarà el Mercat del Fòrum, el 
Mercat Central i el de Sant Pere i 
Sant Pau per explicar de primera 
mà quin és el full de ruta de la 
Unió Europea per una economia 
sostenible. A més, demà al matí, 
a les 9:30 h, a Tarragona Ràdio 
l’espai ‘Una mirada a Europa’, es 
farà en directe des de les 
instal·lacions de la plaça Corsini 
i es parlarà de productes de 
proximitat i d’empreses que han 
tirat endavant els seus projectes 
amb fons europeus. L’objectiu 
és que la ciutadania tarragonina 
conegui i faci seva l’estratègia 
verda europea, amb la qual es 
vol arribar a una economia 
neutra amb zero emissions l’any 
2050, incentivant l’economia 
circular, protegint la vida 
humana, els animals i el medi 
ambient.

EN BREU

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada el dia 
29 de desembre de 2017, acordà l’aprovació inicial de les 
modificacions del Reglament municipal sobre tinença d’animals 
domèstics i de gossos potencialment perillosos i de l’Ordenança 
municipal de circulació, i en compliment del que disposen els articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient 
a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des 
del dia següent de la  publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la 
corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Així mateix els nous textos aprovats inicialment estaran disponibles a 
la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Aldea. 
En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra 
l’aprovació inicial de les modificacions de les esmentades ordenances 
en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, 
s’entendran aprovades definitivament.
El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que 
preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
L’Aldea, 19 de març de 2021
L’alcalde - president
Xavier Royo Franch

El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per 
l’adjudicació del contracte referent a “REPARACIÓ DE CANONADES del CAT. DOS TRAMS DE 
DN-1600 a la CONDUCCIÓ PRINCIPAL  i  UN TRAM DE DN-1300 a la CONDUCCIÓ SECUNDÀRIA”

Josep-Xavier Pujol Mestre · Director gerent                Constantí, 24 de març de 2021

CONTRACTACIÓ DE SERVEI
Presentació d’ofertes

La documentació referent al concurs es pot consultar a la pàgina web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona

Oficina de Contractació (Autovia T-11 km 14,  43006 TARRAGONA. Tel. 977636207)

EXP. 009/2021
 Pressupost (abans d’IVA): 345.507,08 €
 Termini d’execució: 2 mesos
 Procediment d’adjudicació: obert
 Fiança definitiva: 5% de l’oferta econòmica de l’adjudicatari
 
 Data límit de presentació d’ofertes: 27-abril-2021, a les 10.00 h
 Documentació a presentar: l’exigida als Plecs
 Obertura de pliques: 14-maig-2021, a les 10.30 h a les oficines del CAT

El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per 
l’adjudicació del contracte referent a “PROJECTE DE REPARACIÓ DE DESGUASSOS DE LA 
CONDUCCIÓ PRINCIPAL. TRAM II-II”

Josep-Xavier Pujol Mestre · Director gerent                Constantí, 24 de març de 2021

CONTRACTACIÓ D’OBRA
Presentació d’ofertes

La documentació referent al concurs es pot consultar a la pàgina web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona

Oficina de Contractació (Autovia T-11 km 14,  43006 TARRAGONA. Tel. 977636207)

EXP. 45/2021
 Pressupost (abans d’IVA): 368.566,08 €
 Termini d’execució: 5 mesos
 Procediment d’adjudicació: obert
 Fiança definitiva: 5% de l’oferta econòmica de l’adjudicatari
 
 Data límit de presentació d’ofertes: 27-abril-2021, a les 10.00 h
 Documentació a presentar: l’exigida als Plecs
 Obertura de pliques: 14-maig-2021, a les 10.15 h a les oficines del CAT


