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Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE

La Corporació Municipal en Ple en sessió ordinària de data 1 d’abril de

2009, adoptà, per unanimitat dels membres assistents, sobre l’aprovació

inicial de l’Ordenança Municipal reguladora del Registre Municipal de

Testaments Vitals de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, entre al-

tres, el següent acord:

“Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del re-

gistre municipal de testaments vitals de l’Ajuntament de Sant Esteve

Sesrovires, que obra a l’expedient.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de

trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclama-

cions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari El Punt i al tauler d’edictes

de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des

de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

En el cas que no hi hagi reclamacions ni suggeriments, s’entendrà defini-

tiu l’acord inicialment aprovat, sense necessitat d’ulterior acord exprés.

Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança Municipal regulado-

ra del registre municipal de testaments vitals de l’Ajuntament de Sant Es-

teve Sesrovires, es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats.

b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal

anteriorment esmentada.

De conformitat amb l’article 66, apartat 1, del Decret 179/1995, de 13 de

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens

locals, la present Ordenança Municipal entrarà en vigència des del mo-

ment en què es publiqui el seu text íntegre en el BOP de Barcelona i hagi

transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modifica-

da parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per

a la modernització del Govern Local, i continuarà vigent fins que s’acordi

la seva modificació o derogació.”

Sant Esteve Sesrovires, 20 d’abril de 2009

El secretari, Ricard Rosich i Palet

Vist i plau,

L’alcalde president, Enric Carbonell i Jorba

8
6
7
0
1
7
-9

6
6
2
3
2
w

Ajuntament de 
la Palma de Cervelló

ANUNCI

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en data 13 de

març de 2009, ha adoptat els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de

contractació de caràcter estàndard que s’especifiquen tot seguit, adequats a la

Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic:

- Contractes d’obres i instal·lacions i de concessió d’obra pública.

- Contractes de serveis i subminisraments i altres contractes administratius i pri-

vats.

Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí

Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència

als tipus de contractes següents:

- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius

i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a

30);

- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats

per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p. 30 a 51).

Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels pos-

sibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, a l’efecte de presentació

de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació

de l’anunci en el BOPB.

Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al

BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunica-

ció escrita diària.

Cinquè.- En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, trametre els refe-

rits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora

per al seu informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Adminis-

tracions Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legis-

latiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la

Comissió Jurídica Assessora.”

L’anunci relatiu als acords adoptats ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona núm. 92 del dia 17 d’abril de 2009 (pàg. 35).

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretaria

de l’Ajuntament durant el termini d’informació pública, al llarg del qual es podran

formular al·legacions, reclamacions i suggeriments fins al dia 23 de maig de

2009.

La Palma de Cervelló, 27 d’abril de 2009

L’alcalde,

Xavier González i Alemany

● Tortell Poltrona és un tot terreny
a la pista, un estil de pallasso en pe-
rill d’extinció –polifacètic com els
d’abans–, capaç de fer música,
equilibris i convertir la pista del
circ en un caos (número de La
Bomba) o en un indret poètic (nú-
mero del Clavell). Com passa amb
els infants i també en els grans es-
pectacles de circ, Poltrona transita
d’una emoció a una altra sense cap
raó de ser. Aquesta és la gràcia
d’en Tortell: tenir mil cares i ense-
nyar-les de manera desinhibida i
amb un llenguatge que, a més, ha
aconseguit fer popular. A l’inici de
les funcions per celebrar els seus
35 anys de carrera es pot assaborir
tot el seu argot. Hi ha molta gent
que riu només de sentir algunes ex-
pressions: «Cagondena», «Un mo-
mento, ya va», «Que bèstia!», «A
xupar cortina», «Punyetero», o
«Maestro!». La nova temporada
del Circ Cric a Sant Esteve de Pa-
lautordera no presenta un Poltrona
nou, però sí una nova etapa
d’aquest artista que, en una matei-
xa funció, és capaç de recordar el
23-F, ensenyar uns calçotets del
Barça i mostrar un enorme escepti-
cisme amb el nou Estatut.

Sempre fidel als orígens, Poltro-
na manté els números de sempre pe-
rò amb nous detalls (com a La Bom-
ba o al Micròfon) que el fan renovar
i superar-se. I si, a més, Poltrona
presenta noves creacions i l’espec-
tacle està acompanyat de bons nú-
meros d’equilibris, trapezi volant,
bàscula, teles o mà a mà, doncs la
vetllada és rodona. Poltrona, més
terrible que el Sweeney Todd que
Joan Crosas presenta al Teatre Apo-
lo, precinta amb una cinta una part
de la graderia i presenta una entrada

de pallasso –amb obertura de crani
inclosa– que feia vint anys que no
portava a les pistes. També canta
amb la resta de la companyia del
circ el cànon La cançó del brindis,
de Mozart, en el que és la gran nove-
tat de l’espectacle. Només una cosa

pot aturar aquest artistàs que es diu
Tortell Poltrona. Ho diu, sense dir-
ho del tot, la pallassa Titat en una de
les falques filosòfiques que sempre
són un atractiu en aquest circ: «Si el
cansament no ens espanta, arriba-
rem on vulguem.»

Univers Poltrona

la crònica

MARCEL BARRERA

Tortell Poltrona durant l’actuació. / JOAN CORTADELLAS

l XXXII Festival de Música
Antiga de Barcelona amb el
qual col·labora l’Obra So-

cial de la Fundació «la Caixa» i en
el qual enguany debuta en la direc-
ció artística Jan Van den Bossche,
de fet ja va començar el passat 17
d’abril amb un recital d’Anna
Aguado a Santa Maria del Mar.

Això no obstant, la direcció po-
sava l’accent en el concert que co-
mentem avui com a novetat del
festival, que enguany està destinat
principalment a commemorar els
aniversaris de Haendel, Haydn,

E

Purcell i Mendelssohn però que in-
clou també un recital de piano de-
dicat a Isaac Albéniz als cent anys
de la seva mort.

El conjunt Harmonie Universe-
lle que dirigeix Florian Deuter ha
fabricat un so ben propi que va
sobtar, principalment, en la inter-
pretació de dos concerts d’Antonio
Vivaldi en què va oferir un so com-
pacte, com un mur sonor de molta
intensitat i que fa pensar tal vegada
com històricament va ser rebuda
per Alemanya del Nord la música
de Vivaldi, amb una versió ben di-
ferent de la que fan els conjunts ita-
lians, però no menys expressiva ni
comunicativa.

Va aflorar com a figura impor-
tant la violinista Mònica Waisman
que va sostenir un diàleg amb el
mateix Florian Deuter en el Con-
cert per a dos violins, cordes i baix
continu en Do major, RV 508, amb
una aportació superba.

D’altra banda, el Haendel dels
de Deuter també està distant de la
concepció solemne i luxuriant dels
conjunts anglesos o de la il·lumi-
nada de Jordi Savall. Tirant quasi a
l’expressionisme, sovint subrat-
llen el caràcter àcid de les harmo-
nies. Destaquen, com diu el pro-
grama de mà, «les llums i ombres,
consonàncies i dissonàncies» en
unes versions ben preparades.

A vegades, com en el Concerto
grosso final que van interpretar,
s’agraeix que en l’adagio deixin
fluir el so natural, sense tanta in-
tensitat, que aleshores se’ns filtra
com un obsequi delicat.

Amb aquest i els concerts de Jor-
di Savall dels dies 21 i d’ahir, diu-
menge 3 de maig, de l’Orquestra
Antiga de l’Esmuc, s’hauran ofert
sis dels dotze concerti grossi de
l’Opus 6. de Haendel. Com a pro-
pina van oferir l’Aria en Re de J.S.
Bach.

clàssica | harmonie universelle

Vivaldi al Ruhr

� Programa: Obres de Georg

Friedrich Haendel i Antonio

Vivaldi pel conjunt Harmonie

Universelle amb la direcció

musical de Florian Deuter.

Lloc: Sala Oriol Martorell.

L’Auditori.

Dia: 30 d’abril de 2009.

JORDI MALUQUER


