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Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de juny de 2008, adoptà, per unanimitat dels membres assistents,

entre d’altres, l’acord següent:

“Primer. Aprovar inicialment, per delegació de l’Alcaldia, el Pla parcial urbanístic del sector Les Roques de Sant Esteve Ses-

rovires, formulat per la mercantil INMOBILIARIA COLONIAL, SA (representada pel Sr. Miquel Llugany Paredes).

Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment, així com tota la documentació que s’hi integra, juntament amb l’informe am-

biental, a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

(DOGC), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als diaris El Punt i La Vanguardia, i al tauler d’anuncis de la

Corporació, a l’efecte d’al·legacions, a partir de l’endemà de la darrera publicació.

Així mateix, i en compliment de l’article 10 apartat c) del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria

urbanística, es dóna publicitat de tot el document objecte d’aprovació inicial a la pàgina web municipal http://xarxases.cat, a

l’efecte de la seva consulta per via telemàtica per part de la ciutadania, podent utilitzar el model d’escrit que hi haurà en

aquesta pàgina web, als efectes de presentar al·legacions i de poder participar en aquest expedient urbanístic.

Tercer. Acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o en-

derrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals con-

nexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del sector objecte del Pla parcial –segons plànol de delimitació–, a

l’empara del que disposa l’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-

banisme, en concordança amb l’article 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’urbanisme.

S’estableix que el termini de suspensió de llicències serà d’1 any comptat des de l’última publicació del present acord en el

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els diaris El Punt i La Van-

guardia i/o al tauler d’edictes municipal.

Quart. En compliment de l’article 83 5. del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’urbanisme, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, a l’efecte que puguin pronun-

ciar-se sobre el Pla parcial objecte d’aprovació inicial.

Cinquè. En compliment de l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’urbanisme, s’atorga el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació del present acord perquè la mercantil IN-

MOBILIARIA COLONIAL, SA (representada pel Sr. Miquel Llugany Paredes) presenti aval bancari, de vigència indefinida per

import d’1.350.522,48 euros, corresponent al 12% del cost de les obres d’urbanització en relació amb el Pla parcial urbanístic

que és objecte d’aprovació inicial.

Sisè. En relació amb les tres tipologies de sistemes viaris dins l’àmbit de Les Roques anomenats respectivament:

-xarxa principal- (color vermell) vial de ronda compatible amb autobús

-xarxa secundari- (color blau) vials interiors per a vehicles i bicicletes

-xarxa de vianants- (color verd) vial de vianants i bicicletes

I tenint en compte les determinacions del Decret 344/2006, de regulació de la mobilitat generada, es prenen com a base mí-

nima a fi de poder garantir, en el cas més desfavorable, el desenvolupament de qualsevol pla parcial. D’acord amb aquest

Decret, el document d’aprovació provisional haurà de preveure alguns ajustos i precisions:

1) En aplicació de l’esmentat Decret, el pas d’autobusos per aquest vial de ronda serà en els dos sentits. El document d’apro-

vació provisional haurà d’indicar els llocs per a les possibles parades d’autobusos.

2) El vial secundari (color blau) es bifurca a la seva part final de llevant: un cap al carrer Josep Tarradellas i l’altre cap al ce-

mentiri. En aquest punt, l’intermedi de tota la zona residencial, apareix una cruïlla que potser es podria reconsiderar formal-

ment per aconseguir un espai amb caràcter de plaça pública. Segurament això implicaria canvis en l’ordenació volumètrica

de les illes afectades i en la ubicació del vial de vianants.

3) Caldrà quantificar i situar en el document d’aprovació provisional els espais reservats per a la càrrega i descàrrega, i tam-

bé el nombre de places d’estacionament a la via pública de bicicletes i d’automòbils. Respecte a aquests últims, cal assenya-

lar que en el document de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació, documentació tècnica complementària, Volum 2

pàgina 13, es preveia una reserva d’estacionaments a la via pública de 400 unitats aproximadament. Serà convenient revisar

aquesta quantitat, per assegurar que no interfereixi en la qualitat de l’espai públic i ni en la desitjada prioritat a la mobilitat de

vianants i de bicicletes.

4) Caldrà també una definició més clara de les xarxes de bicicletes, transport públic, vianants i automòbils.

Setè. Caldrà que el document que se sotmeti a aprovació provisional inclogui la prescripció següent:

- L’execució del vial de ronda, en vista que es tracta d’una obra d’infraestructura bàsica i de primera necessitat per al munici-

pi, el promotor l’haurà d’executar en el termini de 3 anys comptats des de l’endemà de l’acord d’aprovació provisional del Pla

parcial urbanístic del sector Les Roques de Sant Esteve Sesrovires.

Vuitè. En compliment de la disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text

refós de la Llei d’urbanisme, els terminis establerts per aquesta Llei –per a exposició pública o interposició de recursos admi-

nistratius i/ o judicials– s’amplien un mes en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

Novè. Notificar el present acord als propietaris, així com a serveis tècnics, per al seu coneixement i els efectes oportuns.”

Contra aquests acords podeu interposar les al·legacions que creieu oportunes dins del termini de 45 dies hàbils comptats

des de l’endemà de la darrera publicació d’aquesta aprovació inicial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als diaris El Punt i La Vanguardia, i al tauler d’anuncis de la Corporació.

Contra l’acord tercer podeu interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la

darrera publicació d’aquesta aprovació inicial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona (BOPB), als diaris El Punt i La Vanguardia i  al tauler d’anuncis de la Corporació, davant el mateix òr-

gan que va dictar l’acte impugnat. Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs no s’ha rebut resolució expressa

sobre el mateix recurs, aquest es tindrà per desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jut-

jats Contenciosos Administratius de Barcelona en el termini de 6 mesos comptats des del dia hàbil següent a aquell en què

l’òrgan hauria d’haver resolt el dit recurs. En el cas de resolució expressa desestimatòria del recurs de reposició, el termini

per interposar el recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona serà de dos

mesos.

No obstant això, es pot interposar directament per part dels interessats el recurs contenciós administratiu davant els Jutjats

Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la darrera publicació d’aquesta apro-

vació inicial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als

diaris El Punt i La Vanguardia i al tauler d’anuncis de la Corporació, sense necessitat d’interposar prèviament el recurs de re-

posició potestatiu.

Tot això sense perjudici que podeu interposar qualsevol altre recurs, si ho considereu convenient.

Sant Esteve Sesrovires, 10 de juny de 2008

Vist i plau

El secretari,   L’alcalde,

Ricard Rosich i Palet Enric Carbonell i Jorba

a producció de la nova compa-
nyia Bohèmia’s es mereix un
fort aplaudiment. Tot i ser un

recital de cançons, aparentment incon-
nexes, el quartet els dóna una unitat
amb la simplicitat i un caràcter empre-
nedor. Des del mateix vestuari, senzill,
de negre amb detalls de verd esperança
(camisa, vambes, faldilla) i amb una
interpretació acurada i neta de la parti-
tura d’aquest autor de l’off Broadway.
Tot i ser un treball intimista, té el mèrit
de gaudir d’un trio de músics que to-
quen en directe i que completen l’am-
bient còmplice amb piano, baix i bate-
ria. El denominador comú del treball
són les cançons escrites en un moment

L

de canvi. Jason Robert Brown ho ves-
teix amb ritmes ben diferents (gospel,
hip-hop, balades i rock). Els actors
traspassen al públic les ganes de moure
els peus i d’aplaudir desinhibidament.
Un llum projecta el títol de l’espectacle
a l’escenari. Seria bo que el llum tan-
qués l’espectacle, llegint-se en els tres
costats de les grades.

Bohèmia’s poa del mateix anhel que
el músic quan va escriure aquests te-
mes, que posteriorment reestructuraria
en recital. El grup sorgeix de Collage,
una formació amplíssima de l’any pas-
sat que ja va demostrar les ganes de
cantar i les seves aptituds, però que, pel
fet de ser molt nombrós, no ha aconse-
guit presentar el seu segon treball. Ara
Bohèmia’s té el repte d’arribar al pú-
blic, gràcies a la implicació del Teatre
Gaudí Barcelona (TGB), que va obrir
fa uns mesos amb el recital Sondheim,
amb èxit, i sobretot d’oferir una revàli-
da, un segon treball, més endavant, ara
ja amb dramatúrgia.

músical | «cançons per un nou món»

Empenta per un nou món
� Autor: Jason Robert Brown

(adaptació d’Emma Bouisset)

Intèrprets: Anna Valldeneu, Irene

Hernández, Marc Pociello i Marc Mato

Dia i lloc: Dissabte, 21 de juny (fins al

10 d’agost) al TGB. Barcelona.

JORDI BORDES

Primer va ser una pel·lícu-
la de gran èxit, després la
sèrie televisiva. El 2004
Fama va arribar a Barcelo-
na en forma de musical.
Ara, el proper 18 de setem-
bre el Teatre Apol·lo aco-
llirà el musical Fama que
tancarà la gira de divuit
mesos per les principals
ciutats de l’Estat espanyol
i després d’estar un any al
teatre Calderón de Ma-
drid. L’espectacle ofereix
una història agredolça pe-
rò definitiva, inspirada en
un variat grup d’estudiants
que es comprometen du-
rant quatre anys a un ex-
haustiu treball artístic i
acadèmic. El musical ex-
plora els temes als quals
s’enfronten els joves
d’avui dia: recerca de la
identitat, confiança en si
mateixos, sexualitat, dro-
gues, perseverança. «A di-
ferència del film, les co-
reografies són encara més
enèrgiques», afirmava la
coreògrafa i dissenyadora
de vestuari, Coco Comín.
En l’espectacle es mesclen
la dansa jazz americana, la
dansa clàssica, el claqué i
un funky incipient. «La
protagonista de Fama són
les arts escèniques», asse-

gurava la intèrpret Dama-
ris Martínez (Carmen
Díaz). El musical compta
amb la direcció de Ramon
Ribalta. Segons Ribalta
pensen fer 20 setmanes,
fins a Nadal, però esperen
allargar-ho.

El dia que es van posar a
la venda les entrades es va

batre un record, se’n van
vendre 3.000. La produc-
ció, que va néixer a Saba-
dell com un projecte ambi-
ciós el novembre del 2002,
serà a la festa major de la
cocapital vallesana del 9 al
14 de setembre. Se n’han
fet 750 funcions i l’han
vist 450.000 espectadors.

«Fama» es tornarà a representar
al setembre al Paral·lel

«Mamma mia» renova protagonistes la temporada vinent

M.S. / J.B. / Barcelona

● «Fama és una fotografia multiètnica,
un retrat actual», comenta el director mu-
sical Oleguer Alguersuari. Després de la
gira per tot l’Estat espanyol Fama torna a

� De «Mamma mia!» a «Què». Mariona Castillo, la jo-
ve protagonista de Mamma mia! participarà en el musical
Què, dirigit per Àngel Llàcer (tots dos, a la foto) el curs
vinent, al Coliseum. Castillo ja va buscar un nou repertori
quan Mamma mia! es va acomiadar a Madrid. En la sego-
na temporada d’aquest musical a Barcelona, l’actriu Mo-
ne compartirà funcions amb Nina. / GABRIEL MASSANA

Barcelona (va fer una temporada d’èxit al
Tívoli) per oferir un espectacle musical
amb coreografies enèrgiques i diàlegs que
parlen de la realitat dels joves. Serà a par-
tir del setembre al Paral·lel.


