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En compliment del que preveu l’article 119.2
del DL 1/2010, de 3 d’agost, TRLU, se sotmet
a informació pública l’acord de la Junta de Govern Local de data 9.07.21 que va aprovar inicialment el projecte d’Estatuts de la Junta de
Compensació Provisional del Sector-1 Les
Comes del POUM.
Durant el termini d’un mes comptat a partir de
la darrera publicació d’aquest edicte a la seu
electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona o en un diari, s’hi podran presentar al·legacions. L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 h al Departament d’Urbanisme, pl. Ajuntament, 4. Es pot
consultar el text íntegre dels Estatuts a la pàgina
web
municipal
http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/i
nformacio-publica-d-urbanisme a la carpeta
d’Urbanisme-Informació pública.
Contra l’acord d’aprovació inicial, al tractar-se
d’un acte tràmit, no hi cap recurs.
Maria del Camí Mendoza Mercè
Alcaldessa de Cambrils
20 de juliol de 2021

Sobre aprovació inicial Pla d’ordenació urbanística municipal
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària
del 29 de juny de 2021, ha aprovat inicialment,
per segona vegada, el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), d’iniciativa pública i que
formula l’Ajuntament de Manlleu, com a instrument d’ordenació urbanística integral del terme
municipal que ha de substituir el vigent PGOU
(DOGC núm. 1065, de 7.11.1988), el qual es
formalitza en els documents següents:
1. Memòria informativa.
2. Memòria d’ordenació.
3. Memòria social.
4. Plànols d’informació.
5. Plànols d’ordenació.
6. Normativa.
7. Catàleg de béns protegits.
8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
9. Documents ambientals (estudi ambiental estratègic).
10. Agenda i avaluació econòmica i financera
de les actuacions a desenvolupar. Informe de
sostenibilitat econòmica.
11. Estudi d’inundabilitat de detall 2D.
12. Estudi d’identificació de riscos geològics.
13. Resum comprensiu.
14. Informe de les al·legacions presentades a
la primera aprovació inicial.
Simultàniament, s’ha decidit sotmetre la referida documentació en què es formalitza el
POUM i el corresponent expedient administratiu a un tràmit d’informació pública de 45 dies
hàbils, amb la publicació dels corresponents
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en dos
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i a la seu electrònica
municipal, www.manlleu.cat, en la qual es pot
consultar tota la documentació íntegra per mitjans telemàtics. El termini d’informació pública
es computarà des de la darrera de les publicacions obligatòries esmentades.
quest termini d’exposició pública s’ampliarà en
1 mes atès que coincidirà parcialment amb el
mes d’agost, d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del TRLUC.
Durant aquest termini d’informació pública, totes les persones físiques o jurídiques podran:
a) Consultar la documentació escrita i gràfica
que integra el POUM i obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així
com els informes o documents que considerin
oportú aportar en relació amb l’expedient
sotmès a informació pública.
L’alcalde. Àlex Garrido i Serra
Manlleu, 20-07-2021
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament,
en sessió celebrada el dia 15 de juliol de
2021, va acordar aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del polígon delimitat
per la Modificació puntual del PGOU del
Masnou en l’àmbit del sector 10 Llevant La
Colomina N2 del Masnou, promogut per la
mercantil AEDAS HOMES OPCO, SLU.
Per aquest motiu, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, a
comptar de des del dia següent de la data de
l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt Avui,
a l’e-tauler i

al lloc web municipal

http://www.elmasnou.cat, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin convenients.
Atès que el període d’informació pública
coincidirà parcialment amb el mes d’agost,

SOCIETAT

SOCIETAT

Barcelona donarà
288 milions en
subvencions
fins al 2023

Mor un escalador
de Barcelona en
caure al buit en
un pic d’Osca

La comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat el pla estratègic de
subvencions 2021-2023, el full
de ruta de les convocatòries
de subvencions que s’atorgaran durant aquests tres anys.
El document ja recull la quantitat prevista per a aquests
ajuts, que és d’un total de 288
milions d’euros –uns 96 milions anuals– repartits en una
seixantena de línies per a iniciatives d’interès públic o social. Segons el consistori barceloní, el pla estratègic de
subvencions 2021-2023 és
una eina que vol facilitar a les
entitats i a la ciutadania poder
seguir amb “total transparència” la convocatòria de les
subvencions i permetre una
planificació de les persones
interessades. L’Ajuntament de
Barcelona preveu promoure la
transparència en l’atorgament
de subvencions reduint les
subvencions directes a favor
de l’increment de les subvencions amb concurrència. Amb
caràcter general, la despesa
subvencionable màxima serà
del 50% del projecte en totes
les línies. ■ ACN

Un home de 55 anys i veí de
Barcelona va morir, dissabte,
mentre feia escalada i va caure al pic de la Tromosa, dins
del terme municipal de Bielsa,
al Pirineu d’Osca. La Guàrdia
Civil va informar, a través d’un
comunicat, que cap a la una
del migdia va rebre la trucada
d’un company seu alertant
que havia sentit soroll de caiguda de pedres i crits d’auxili,
però que no el podia veure.
Fins al lloc es va desplaçar el
Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya
(Greim) de Boltanya, que
va trobar el cos de l’escalador
en una canal i va demanar
reforços per recuperar-lo i
rescatar el seu company, que
encara era a la paret. L’escalador il·lès també és de la capital catalana i té 55 anys. El
rescat va ser força complicat
a causa del fort vent que bufava a la zona. De fet, els pilots
de l’helicòpter que va rescatar
l’escalador il·lès va haver de
fer diversos intents per acostar-se a la zona on havia quedat atrapat. Finalment,
l’acompanyant va poder ser
evacuat. ■ REDACCIÓ

La consellera de Justícia amb les altres autoritats, durant
l’acte que es va fer ahir ■ ACN
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Ciuró reivindica
víctimes i soldats de
la batalla de l’Ebre
La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, va assistir, ahir,
a l’acte de commemoració del
83è aniversari de l’inici de la
batalla de l’Ebre, en què es ret
un homenatge a les víctimes i
combatents de la que va ser
la batalla més sagnant de la
Guerra Civil.
“Ells són memòria viva i a
nosaltres ens pertoca mantenir-la i explicar-la als nostres
joves perquè perduri. Aquí
vam perdre una part important dels joves del nostre
país”, va dir Ciuró, que va re-

cordar que van ser “més de
100.000 baixes entre ferits,
morts i desapareguts de diverses generacions, però bàsicament persones joves. Les
comarques de la Terra Alta i
de la Ribera d’Ebre hi van perdre el 15% de la seva població”, va lamentar.
Durant l’acte, també va explicar que el primer trimestre
de l’any vinent es presentarà
l’avantprojecte de la llei catalana de memòria democràtica, que volen aprovar amb el
màxim consens. ■ REDACCIÓ

aquest quedarà ampliat en un mes.
Així mateix, el document aprovat inicialment i
l’expedient administratiu romandrà exposat al

Ajuntament de Premià de Mar

públic, per a la seva consulta, durant el termi-
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d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i en

L’Ajuntament de Premià de Mar, en sessió plenària ordinària de data 21 de juliol de 2021, adoptà
l’acord següent:
1r. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança del preu públic 8, “Prestació del servei
d’atenció domiciliària”.
2n. Sotmetre-ho a informació pública pel termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà
de la publicació de l’anunci al BOP. L’expedient es podrà consultar a les dependències dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Premià de Mar a l’efecte que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions.
Premià de Mar, 22 de juliol de 201
L’alcalde, Rafael Navarro Álvarez
135085-1246851L

hores d’oficina (de 8’30 a 14 hores), i al web
municipal http://www.elmasnou.cat, dins el
termini assenyalat.
El Masnou, a 16 de juliol de 2021
Jaume Oliveras Maristany

relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU a l’àmbit del Casino del
Masnou. Expedient núm. X2021001226

Ajuntament de
Llinars del Vallès
ANUNCI

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de

ANUNCI d’aprovació inicial de
la creació del Consell de la
Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i llur
reglament orgànic

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de juliol de 2021, ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística a l’àmbit del Casino del
Masnou.

data 19 de juliol de 2021, s’aprovà inicial-

Així mateix, s’ha acordat suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit
de la referida Modificació puntual, d’acord amb l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i determinar, de conformitat amb l’article 74.1
de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys comptat
des del dia següent a la data de l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Pla.

millora del camp de futbol ubicat al c/ Joa-

Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb l’article
115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, comptat des del dia següent a la data de l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la
Província, al diari El Punt Avui, a l’e-Tauler i a la web municipal (http://www.elmasnou.cat).
Donat que el període d’informació pública coincidirà parcialment amb el mes d’agost, aquest quedarà ampliat en un mes.
Tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i en hores d’oficina (de
8:30 a 14 hores), i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el termini assenyalat.

ment el projecte d’obra local ordinària per la
quim Blume, 19, que consisteix en la substitució de la gespa artificial. El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics Municipals i
l’obra té un pressupost de 239.944,91 euros
(dos-cents trenta-nou mil nou-cents quaranta-quatre euros amb noranta-un cèntims),
amb l’IVA inclòs.
S’exposa al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al

El Masnou, 23 de juliol de 2021

tauler d’edictes de la seu electrònica munici-

Jaume Oliveras Maristany

pal http://llinarsdelvalles.eadministracio.cat,

L’alcalde

per un termini de 30 dies comptats a partir

Annex: Plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.
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El Vallès Oriental
Consell Comarcal

del dia hàbil següent al de la darrera publicació, a l’efecte que qualsevol persona pugui
presentar-hi les al·legacions que consideri
oportunes, amb el benentès que transcorregut aquest termini sense que se n’hagin presentat el projecte esdevindrà aprovat amb
caràcter definitiu sense necessitat d’ulterior
acord exprés al respecte i es procedirà a la
publicació corresponent, en compliment de
l’article 38 del ROAS.
Llinars del Vallès, 21 de juliol de 2021
L’alcalde, Martí Pujol i Casals

El Ple del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en sessió de 21 de juliol de
2021, ha aprovat inicialment la creació
del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i
llur reglament orgànic.
L’expedient corresponent queda exposat al públic a Secretaria d’aquest
Consell Comarcal per un termini de
trenta dies, comptat des de la darrera
publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, i disposar l’exposició al
tauler d’anuncis, a efecte de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un
cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de
cap al·legació, s’elevarà l’acord a definitiu al BOPB amb la corresponent
ressenya al DOGC.
Emilio Cordero Soria
President
Granollers, 22 de juliol de 2021

El Ple municipal, en sessió del dia 20 de
juliol de 2021, va aprovar inicialment el
“Pla de mobilitat urbana sostenible
(PMUS)” de Vilafranca del Penedès 20212026, així com l’Estudi ambiental estratègic.
Se sotmet al tràmit d’informació pública
pel termini de 45 dies hàbils, a l’efecte de
formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major circulació i un dels diaris d’àmbit local,
en el tauler d’anuncis del web municipal
de l’Ajuntament. El seu contingut pot ser
objecte de consulta pública a les dependències d’Urbanisme i Serveis Tècnics
de l’ajuntament (pl. de Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon 938923690, a banda
de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web de l’ajuntament
https://seu.vilafranca.cat/informacio/taulerdanuncis.
El termini d’informació pública començarà
a comptar l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
Vilafranca del Penedès, 22 de juliol de
2021
L’alcalde, Pere Regull i Riba
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ni d’un mes en la Unitat d’Urbanisme i Obres

SANTS APARCAMENTS
UNITS, S.A.
El Consell d’Administració de la societat
SANTS APARCAMENTS UNITS, S.A. convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d’Accionistes, que tindrà
lloc al Centre Cívic Cotxeres de Sants, situat a Barcelona, carrer de Sants, 79, el
dia 13 de setembre de 2021, a les 19.30
hores en primera convocatòria, i, si escau,
el dia següent, 14 de setembre de 2021, en
el mateix lloc i a la mateixa hora, amb
caràcter de segona convocatòria, a fi de
deliberar i resoldre sobre el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Lectura, examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de la societat
(Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, i
Memòria) corresponents a l’exercici tancat
a 31 de desembre de 2020.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de
la proposta d’aplicació del resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre
de 2020.
Tercer. Aprovació, si escau, de la distribució
de dividends.
Quart. Aprovació, si escau, de la gestió del
Consell d’Administració, així com de l’informe de gestió.
Cinquè. Precs i preguntes.
Sisè. Delegació de facultats per a la formalització i execució dels acords adoptats.
Setè. Aprovació de l’acta de la Junta.
A partir de la convocatòria de la Junta General, tots els accionistes tindran el dret a
examinar en el domicili social i obtenir de la
companyia, de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General,
entre ells els comptes anuals, l’informe de
gestió, de conformitat amb el que es preveu en els articles 197 i 272 del Text refós
de la Llei de societats de capital.
Barcelona, 23 de juliol de 2021. El secretari del Consell d’Administració, Sr. Miquel
Josa Camps. El president del Consell
d’Administració, Sr. Enric Ricart García.

