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Ajuntament de Vacarisses

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus
que aprovà la Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010, publicat BOPB núm. 117, el 17 de maig de 2010, i anunciat
al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 2010, alhora que acordava la submissió del dit Reglament a un tràmit d’informació pública
durant trenta dies hàbils.
En compliment de l’ acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient de referència –que inclou el text del Reglament– podrà ser
examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9:00 hores a 14:00 hores, durant
un termini que finalitzarà trenta dies hàbils després d’haver estat publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (aquest últim mitjà
de publicació es pot complementar o substituir mitjançant la publicació al web municipal).
Durant el mateix termini d’informació pública, qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les reclama-
cions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació amb el Reglament esmentat més amunt. Els escrits
es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim 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, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament de
forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, indicant que el text íntegre és coincident
amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació en data 12 d’abril de 2010, publicat BOPB núm. 117, el 17 de maig
de 2010, i anunciat al DOGC núm. 5643, el 4 de juny de 2010, i publicar al DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal anteriorment esmentada, o bé, si és el cas, la publicació de l’acord definitiu, amb inclusió del text íntegre de les modifi-
cacions aprovades.
Vacarisses, 30 de novembre de 2012. Salvador Boada i Guàrdia. L’alcalde de Vacarisses
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Ajuntament de Vacarisses

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment la modificació del REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES
PÚBLICS DE VACARISSES, alhora que acordava la seva submissió a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.
En compliment de l’acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient de referència –que inclou el text de la modificació de regla-
ment– podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, els dilluns entre les
9:00 i les 14:00 hores i entre les 16:00 i les 18:00 hores, i de dimarts a divendres de les 9:00 a les 14:00 hores, durant un termini
que finalitzarà trenta dies hàbils després d’haver estat publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt Avui, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les reclama-
cions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació amb la modificació del reglament esmentat més
amunt. Els escrits es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referència l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 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, la modificació del reglament esdevindrà aprovada
definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen l’article
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; l’ar-
ticle 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.

Vacarisses, 30 de novembre de 2012 
Salvador Boada i Guàrdia
L’alcalde de Vacarisses

135032-1066187V

Ajuntament de
Sant Pol de Mar EDICTE NÚM. 76/2012

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2012, va aprovar inicialment el reglament de la Junta de Seguretat de Sant
Pol de Mar.
L’expedient es troba en exposició pública durant el termini de 30 dies, durant els quals els interessats podran presentar les al·legacions i els suggeri-
ments que considerin convenients. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord pos-
terior, i es procedirà a la publicació del text íntegre al BOP i d’un extracte al DOGC.

Sant Pol de Mar, 30 de novembre de 2012
L’alcalde actal.,
Ferran Xumetra Subirana

134433-1066179V

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

ANUNCI
El Sr. Josep M. Salvans Rifà ha sol·licitat en data 28 de novembre de 2012 l’aprovació d’un projecte per a un circuit (permanent
no tancat) de cotxes i motos a la finca La Codina d’aquest municipi, en sòl no urbanitzable.
De conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
L’expedient correspon al núm. 86/2012 i es podrà consultar a les oficines municipals situades al passeig del Grau, núm. 10, de di-
lluns a divendres de 10:00 h a 13:30 h i dimecres de 16:00 h a 19:00 h.
Sant Bartomeu del Grau, 29 de novembre de 2012. L’alcalde, Emili Benito Sayol

El Barcelona Ballet, dirigit
pel prestigiós ballarí Ángel
Corella, podria dissoldre’s
aviat si no aconsegueixen
trobar suport de les insti-
tucions. Els pactes esta-
blerts amb la Diputació de
Barcelona quan es va
crear el febrer passat de
moment no s’han com-
plert, segons fonts de la
Fundació Ángel Corella, i
això posa en perill la seva
viabilitat. No eren acords
econòmics, sinó en forma
d’activitats pedagògiques i
espectacles.

D’altra banda, estan ne-
gociant amb la mateixa Di-
putació per convertir-se
en la companyia estable de
dansa del Gran Teatre del
Liceu, un projecte que do-
naria estabilitat a la com-
panyia, que tot just fins a
finals de novembre estava
afectada per un expedient
de regulació d’ocupació
(ERO). Fa uns mesos, Co-
rella va presentar una pro-
posta en aquest sentit que
“encara s’està valorant”.
De fet, al Gran Teatre del

Liceu, ni el director gene-
ral, Joan Francesc Marco,
ni l’artístic, Joan Mata-
bosch, n’estan al corrent.
Amb tot, ahir mateix Mar-
co afirmava: “Tal com està
la situació general i con-
cretament la del Liceu, no
sé si el teatre pot tirar en-
davant projectes així.” Ara
bé, sí que va mostrar l’in-

terès del teatre a progra-
mar regularment la com-
panyia instal·lada de fa
poc a Barcelona.

La fundació insisteix,
tanmateix, que “hi ha mol-
tes maneres de fer conve-
nis i no totes passen per
desemborsar diners”.
També assenyalen el “re-
torn econòmic” que supo-

saria per a la ciutat tenir
una companyia que po-
gués crear les seves prò-
pies produccions.

D’ençà de la seva crea-
ció el febrer passat, el Bar-
celona Ballet ja ha passejat
pels Estats Units la marca
“Barcelona”, amb tot el
prestigi que això compor-
ta, atès que es tracta d’una

companyia de nivell inter-
nacional capitanejada per
un ballarí que ha estat un
dels més cobejats de
l’American Ballet Theatre
fins aquest estiu, que es va
acomiadar després d’una
llarga carrera plena
d’èxits com a ballarí prin-
cipal.

No cal dir que Corella ja

té propostes sòlides sobre
la taula i que, de la mateixa
manera que de Figueres
–on va plantejar per pri-
mer cop el projecte d’esco-
la residència– va marxar a
Castella per després tor-
nar a Barcelona, podria
tornar a marxar de Cata-
lunya, on, per cert, també
ha engegat finalment el
projecte d’una escola de
dansa d’alt rendiment a
Figueres –prevista per al
2014– i una escola de dan-
sa que ja està en ple funcio-
nament a Barcelona. En
tot cas, es dóna un marge
de “dos o tres mesos” per
prendre decisions.

A Europa, com als Es-
tats Units, la majoria dels
teatres d’òpera de ciutats
importants tenen la seva
pròpia companyia, que as-
segura una temporada de
dansa. A més, garanteixen
el cos de ball per a les òpe-
res que ho requereixen. El
Gran Teatre del Liceu va
tenir el seu propi cos de
ball, que es va dissoldre als
anys noranta, i en la seva
etapa més brillant (1920-
1940) va ser dirigit per
Joan Magrinyà. ■

El futur del Barcelona Ballet de Corella està en perill i dependrà del fet que les
negociacions per convertir-se en companyia estable del Liceu arribin a bon port

A la corda fluixa
Valèria Gaillard
BARCELONA

Ángel Corella, aquest estiu, donant classes a la seva escola de dansa de Barcelona ■ QUIM PUIG


