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Ajuntament
d’Argentona

EDICTE

Pel Ple Corporatiu de data 8 d’abril de 2013 es va aprovar inicial-
ment la modificació puntual del Pla general d’ordenació d’Argen-
tona, de regulació de l’ús recreatiu.
S’exposa al públic pel termini d’UN MES, als efectes d’al·lega-
cions o suggeriments per persones interessades.
Així mateix, pel Ple corporatiu de data 8 d’abril de 2013 es va
suspendre la tramitació de les llicències per a la instal·lació, am-
pliació i desenvolupament d’activitats de naturalesa sexual i l’ús
concret d’activitats de naturalesa sexual pel termini d’un any,
amb l’extensió i l’àmbit que s’especifica en l’esmentat acord.
L’expedient núm. 263/2013 podrà ser consultat a les dependèn-
cies municipals de l’Ajuntament d’Argentona, c/ Ramon Par, 1,
els dies i les hores següents:
Dilluns de 8.30 h a 14.30 h i de dimarts a divendres de 8.30 h a
14 h.
Així mateix, es podrà consultar a la pàgina web de l’Ajuntament
següent:
http://www.argentona.cat/

Argentona, 9 d’abril de 2013
L’alcalde
Ferran Armengol Tauran
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Ajuntament de
Teià

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de març de 2013, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment les següents Ordenances:

• Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal ambiental, de segu-
retat i salut pública.

• Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en espectacles pú-
blics i activitats recreatives.

Alhora que acordava la submissió de les dites Ordenances a un tràmit d’informació
pública durant trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmentats anteriorment, els expedients de re-
ferència –que inclouen els textos de les Ordenances– podran ser examinats i con-
sultats per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre
les 9 i les 14 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d’ha-
ver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar
per escrit, davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que
hom consideri pertinents en relació amb les Ordenances esmentades més amunt.
Els escrits es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mit-
jans a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, les
Ordenances esdevindran aprovades definitivament de manera automàtica, sense
cap tràmit ulterior, sense perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Publicats els corresponents anuncis en el DOGC núm. 6346 de 2 d’abril de 2013 i
el BOPB de data 5 d’abril de 2013, el termini d’informació pública finalitzarà el pro-
per dia 11 de maig de 2013.

Teià, 8 d’abril de 2013
L’alcalde, Joan Castan i Peyron 

849976-1072410V

Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès 

A N U N C I

Havent-se sol·licitat pel senyor
Xavier Llobet Escobar llicència
d’obres majors en sòl no urbanit-
zable, per a la construcció d’un
nou hangar aïllat, en planta bai-
xa, per a estacionament d’ultra-
lleugers, a executar al camp de
vol situat al camí de la Carrerada,
s/n d’aquest municipi, d’acord
amb el projecte bàsic i la docu-
mentació tècnica aportada, se
sotmet al tràmit d’informació pú-
blica pel termini d’un mes, comp-
tat a partir de l’endemà de la da-
rrera publicació del corresponent
anunci en el BOP de Barcelona,
en el DOGC i en el diari El Punt
Avui, als efectes del seu examen
i presentació de les al·legacions
que hom consideri oportunes, de
conformitat amb allò que esta-
bleix l’article 48.1 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.

Avinyonet del Penedès, 20 de
març de 2013.
L’alcalde, Oriol de la Cruz Marcè
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Ajuntament de
Palafolls

A N U N C I
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 26 de març
de 2013, va aprovar definitivament la
determinació del sistema d’actuació
de reparcel·lació en la seva modalitat
de cooperació bàsica per a la gestió
urbanística de la Unitat d’Actuació 11
“Can Puiggordi” del Pla general d’or-
denació.
Es fa públic per al coneixement gene-
ral.
Contra la present resolució, que posa
fi a la via administrativa, els afectats i
altres interessats podreu interposar
els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu, previ al recurs contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l’acte, en el termini d’un
mes comptat des de l’endemà de la
publicació del present anunci,
- o bé directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos me-
sos comptats des de l’endemà de la
publicació del present anunci, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona.
No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu con-
venient.

Valentí Agustí i Bassa
Alcalde
Palafolls, 8 d’abril de 2013

Els enginyers de camins,
canals i ports de Catalu-
nya demanen valentia al
govern de Rajoy perquè
generalitzi arreu de l’Estat
el sistema de peatge per
l’ús dels grans eixos viaris,
un model que gairebé no-
més és vigent a Catalunya.
Però, a més, també li recla-
ma una implantació ho-
mogènia de l’eurovinyeta,
que la Unió Europea vol
que paguin els transpor-
tistes de mercaderies ar-
reu del continent. Aquesta
taxa que haurien de pagar
els transportistes, però,
ha de formar part, segons
els enginyers, d’un siste-
ma homogeni i equilibrat
arreu de l’Estat, de mane-
ra que no suposi un altre
greuge comparatiu per a
Catalunya –un nou im-
post per circular que se su-
ma al que ja es paga en
peatges–. Això ho planteja
el Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de
Catalunya (CECCP) en un
document que demana un

nou paradigma en la ges-
tió de les infraestructures,
precisament després que
la ministra de Foment,
Ana Pastor, hagi descartat
l’eurovinyeta i els peatges
a les autovies i hagi propo-
sat que sigui una societat
pública la que eixugui el fo-
rat financer de les autopis-
tes radials que han fet falli-

da a Madrid. El col·legi
també exigeix que es torni
a invertir en infraestruc-
tures prioritàries. El degà,
Josep Oriol, avisa que no
es pot passar de la bacanal
inversora a la paralització
total. En aquest sentit, la
comissió de transports del
CECCP considera irre-
nunciable la construcció

del Quart Cinturó metro-
polità perquè els trànsits
interns del Vallès no es
barregin a l’AP-7 amb el
trànsit passant.

Ara bé, s’ha de posar fi a
la política de duplicar vies
que compleixen la matei-
xa funció i, en aquest sen-
tit, els enginyers no dub-
ten a prendre partit en un

debat espinós. La solució
per a la congestió de l’N-II a
Girona és desviar els ca-
mions per l’AP-7, i això im-
plicaria que, probable-
ment, no calgués conver-
tir tota la carretera con-
vencional en una autovia.
També demanen que es fi-
nalitzi l’enllaç de l’AP-7 i
l’A-2 a Castellbisbal. !

Els enginyers demanen
peatges arreu de l’Estat
a El col·legi català vol que el govern de Rajoy generalitzi els peatges a les grans vies i implanti
l’eurovinyeta arreu a Defensa que desviar els camions per l’AP7 estalviarà desdoblar l’N-II a Girona

Xavier Miró
BARCELONA

INFRAESTRUCTURES

Autopista C-16 entre Terrassa i Manresa, una de les moltes vies de peatge catalanes ! Ò.E.

Pel que fa al transport públic,
el col·legi considera impres-
cindible la construcció del
nou accés de rodalies a la ter-
minal T1 de l’aeroport del
Prat; l’estació de la Sagrera
per donar servei al TAV, però
també a rodalies juntament
amb Sants –com Madrid té
Atocha i Chamartín–, i també
l’L9 de metro i els túnels del
Vallès de Ferrocarrils. Els en-
ginyers creuen que ha arribat
el moment de fer realitat la
llei estatal de finançament
del transport públic.

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

Rodalies a la T1,
l’L9 i la Sagrera,
imprescindibles

JUSTÍCIA

Multen una mossa
que va pegar a
una detinguda

La Universitat de Barcelona
serà la seu d’un campus ci-
entífic sobre la leucèmia. La
seva posada en marxa impli-
carà una inversió de 2,4 mi-
lions d’euros que assumirà la
Fundació Josep Carreras. El
dirigirà l’investigador Pablo
Menéndez. ! REDACCIÓ

La UB, seu d’un
campus científic
sobre la leucèmia

CIÈNCIA

El Consell del Col·legi d’Advo-
cats de Catalunya ha premiat
el titular del jutjat número 1
de Manresa, José Manuel del
Amo, per la seva tasca de
normalitzar el català. El premi
ha valorat l’esforç de Del
Amo per conèixer i aprendre
la llengua catalana i el dret ci-
vil català, matèria en què s’ha
especialitzat. ! REDACCIÓ

Premi a un jutge
que normalitza el
català a la justícia

JUSTÍCIA

El Tribunal Suprem ha ratifi-
cat la condemna d’una multa
de 450 euros a una agent
dels Mossos d’Esquadra que
va donar una bufetada a una
detinguda quan aquesta es
resistia a ser registrada. Els
fets van passar a la comissa-
ria de les Corts l’any 2007. El
tribunal considera que és una
vexació lleu. ! REDACCIÓ


