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La tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori ha dictat una resolu-
ció, de data 16 d’octubre de 2013, per la qual s’aprova inicialment, pel procediment
d’urgència, el “Projecte d’enderroc del Bloc 9 – illa 15 - de la Modificació Puntual del
POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada. Sant Damià 255 B”, amb un pressu-
post d’execució material de vuitanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb cin-
quanta-tres cèntims (82.652,53€), un pressupost de contractació de noranta-vuit mil
tres-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-un cèntims (98.356,51€)(sense IVA) i
de cent dinou mil onze euros amb trenta-vuit cèntims (119.011,38€)(l’IVA inclòs) i un
pressupost de coneixement per a l’administració de cent vint mil vuit-cents noranta-
vuit euros amb setanta-set cèntims (120.898,77€). El termini previst per a l’execució
de les obres d’enderroc del carrer Sant Damià 255 B (bloc 9) i les obres d’urbanitza-
ció provisional és de dos (2) mesos (COAP 41/2013).

Els documents s’exposen a informació pública durant un període de QUINZE (15)
DIES comptat des de la darrera publicació d'aquest edicte, que serà inserit al Butlletí
Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament (e-
tauler). El projecte es pot consultar a les dependències de l’Àrea de Planificació Ur-
banística i Territori, (c/ Pantà, 20 2a planta).

Terrassa, 16 d’octubre de 2013
Carme Labòria i Rojas
Tinent d’Alcalde 
Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Edicte

www.terrassa.cat
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Ajuntament de
Begues

ANUNCI
D’acord amb la resolució del Ple Mu-
nicipal de 25 de setembre de 2013, es
fa públic que s’ha modificat l’edicte re-
latiu a l’aprovació inicial de la modifi-
cació puntual del Pla General d’Orde-
nació núm. 20, publicat al BOP de da-
ta 22/08/2013, essent el contingut co-
rrecte de l’edicte modificat el següent:
“En la sessió del Ple de l’Ajuntament
de 29 de juliol de 2013, es prengué
l’acord d’aprovar inicialment la modifi-
cació puntual del Pla General d’Orde-
nació núm. 20, consistent en la modifi-
cació del llistat de construccions d’in-
terès en sol urbà i de la normativa ur-
banística relativa a les zones amb
clau 13, mantenir la suspensió de les
llicències de parcel·lació, enderroc i
nova edificació a les finques del c/
Sant Domènec núm. 2 al 40, c/ Sant
Eudald núm. 2 al 28 i c/ Santa Eulàlia
núm. 20 al 32, publicada al BOP de
data 14 d’agost de 2012, fins a un
màxim de dos anys des del seu inici; i
suspendre l’atorgament d’aquestes
de les finques del Camí Ral 90 a 106,
c/ Sant Roc núm. 2 a 8, Casa Cerve-
lló, Casa Illa (antic Hotel Sant Rafael) i
la Casa Escarpenter, per un termini
màxim de dos anys.
Es podran atorgar les llicències fona-
mentades en el règim vigent que si-
guin compatibles amb les determina-
cions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
Se sotmet l’expedient a informació pú-
blica per un mes que comença a
comptar a partir de la publicació d’a-
quest anunci en la darrera de les pu-
blicacions obligatòries i durant el qual
els interessats podran examinar l’ex-
pedient, i presentar les al·legacions i/o
suggeriments que estimin conve-
nients, a l’empara del que determina
l’art. 83.4 del TRLU. El document tèc-
nic estarà igualment exposat a la web
municipal.”
Montserrat Ferrarons i Pallach
La secretària interventora
Begues, 11 d’octubre de 2013.
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Ajuntament  
d’Olèrdola  

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en
la sessió de data 30 de setembre de
2013, ha adoptat l’acord d’aprovar ini-
cialment l’Ordenança Municipal regu-
ladora de l’Administració Electrònica a
Olèrdola, sotmetre-la a informació pú-
blica per un període de trenta dies hà-
bils i concedir audiència als interes-
sats durant el mateix termini.
En compliment del tràmit d’informació
pública, els acords esmentats i el text
de l’Ordenança es poden consultar a
les oficines municipals, Av. Catalunya,
12, 08734 Olèrdola, tel.
93.890.35.02, de dilluns a divendres,
entre les 8 i les 14 hores, o a la pàgi-
na web de l’Ajuntament d’Olèrdola
(www.olerdola.cat), durant el termini
de trenta dies hàbils, des de l’última
publicació del present anunci al tauler
d’anuncis i edictes de la Corporació,
al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i al diari El Punt
Avui.
Les reclamacions i al·legacions es po-
den presentar a l’Ajuntament d’Olèr-
dola dintre del mateix termini d’infor-
mació pública, per qualsevol dels mit-
jans que permet la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació, l’Ordenança esdevindrà
aprovada definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publi-
cació, tal com disposa l’article 178.c)
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, i l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local, en concor-
dança amb l’ar ticle 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals.

Olèrdola, 8 d’octubre de 2013
Josep Tort i Miralles 
Alcalde-President
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Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajunta-
ment de Cerdanyola del Vallès, en
sessió de data 9 d’octubre de 2013,
ha aprovat inicialment la modificació
puntual del Pla Especial de Reforma
Interior de la Universitat Autònoma de
Barcelona per al reajustament de la
parcel·la especial ICTA-ICP i la zona
docent aïllada en els àmbits A, B, C i
D, presentada per la Universitat Autò-
noma de Barcelona.
L’esmentat projecte se sotmet a infor-
mació pública durant el termini d’un
mes, termini que començarà a comp-
tar des de l’endemà de la seva publi-
cació i durant el qual es podran formu-
lar les al·legacions i observacions que
es considerin oportunes.
El projecte pot ser consultat a les ofi-
cines del Servei d’Urbanisme (c. de
Lluís Companys, 1), de dilluns a di-
vendres, en horari de 9 a 14 hores i a
la pàgina web cerdanyola.cat.
La qual cosa es publica indicant que
és un acte de tràmit no recurrible.

Cerdanyola del Vallès, 10 d’octubre de
2013
El secretari, 
Miquel Àngel Garcia Gómez
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Ajuntament de
Premià de Dalt

ANUNCI
En compliment del que disposa l’arti-
cle 17 del Reial Decret 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals s’anuncia que l’Ajuntament en
sessió del Ple de data 14 d’octubre de
2013 ha aprovat amb el quòrum legal-
ment exigible la modificació de les Or-
denances Fiscals per a l’exercici
2014.
De conformitat amb allò que preveuen
els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local; 17.1 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Lo-
cals aprovat pel Reial Decret Legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del De-
cret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els acords provisionals i
les ordenances fiscals aprovades es-
taran exposats al públic a la Secreta-
ria de l’Ajuntament durant 30 dies
comptadors des de l’endemà de la pu-
blicació de l’ anunci al BOP de Barce-
lona, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportu-
nes.
En cas de no haver-hi cap reclamació,
l’acord provisional esdevindrà defini-
tiu.

Premià de Dalt, 15 d’octubre de 2013 
L’Alcalde, Joan Baliarda i Sardà
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Ajuntament de
Valls

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 d’octubre de 2013, adoptà l’acord de desestimar
l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Manuel Matías Barroso; estimar parcialment l’escrit
d’al·legacions presentat pel Sr. Alexis García Trujillo, en representació de la Comunitat de
Propietaris del c/Eladi Homs núm.11; estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat
per la Sra. Isabel Narvión Jiménez i aprovar definitivament la modificació puntual de l’Es-
tudi de Detall d’ordenació de volums de l’Illa 22 del Pla parcial urbanístic 1 El Fornàs, de
Valls, promogut per Lidl Supermercados, SAU amb la subjecció als informes tècnics.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un
mes a partir de la data següent a la recepció d’aquesta notificació. Si transcorregut un
mes des de la interposició del recurs no s’ha rebut resolució expressa del recurs interpo-
sat, aquest s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de sis mesos a comp-
tar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament hauria d’haver resolt el recurs de
reposició potestatiu. En el cas de resolució expressa desestimatòria del recurs de reposi-
ció, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu contra la
resolució, sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu de Tarragona.
Valls, 9 d’octubre de 2013. El secretari e.f. Jerónimo Rivas Gómez

135200-1080741®

Ajuntament de Taradell

EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 3 d’octubre de 2013, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual
núm. 60 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell (exp.8/2013.urb). Es sotmet a informació pública el referit
acord i expedient durant el termini d’un mes des de la publicació d’aquest edicte.

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, c/de la Vila, 45, de Taradell, de 9 a 14h, de dilluns a divendres laborables
i els dilluns laborables de les 16h a les 19h.

Taradell, 14 d’octubre de 2013. L’Alcalde, Lluís Verdaguer Vivet.

831814-1080751VW

Ajuntament de Lliçà d’Amunt

ANUNCI
Per Decret d’aquesta Alcaldia, de data 14 d’octubre de 2013, s’ha aprovat inicialment el Modificat número 1 del Projecte d’Urba-
nització del Sector discontinu de Can Montcau-Can Malé (subsector Can Montcau) de Lliçà d’Amunt.
Es fa públic en compliment de l’article 119.2 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, per tal que durant el termini d’un mes, comptat
des del següent a la publicació al Butlletí Oficial de la Província, es puguin formular les reclamacions que es creguin oportunes.

Lliçà d’Amunt, 15 d’octubre de 2013 
Ignasi Simon Ortoll, Alcalde
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Ajuntament
de Calella

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió

celebrada el dia 10 d’octubre de 2013,

va aprovar suspendre l’atorgament de

les llicències urbanístiques d’edifica-

ció, reforma, rehabilitació i instal·lació

d’activitats destinades a clubs de fu-

madors en l’àmbit delimitat per la tra-

ma urbana consolidada del municipi

de Calella, pel termini d’un any, amb

la finalitat de redactar un pla especial

que reguli l’ús d’aquest tipus d’activi-

tat a la ciutat de Calella. Així mateix

va aprovar el plànol de delimitació de

la Trama Urbana Consolidada com a

àmbit de suspensió de les llicències

esmentades en el precedent primer.

Cosa que es fa pública, per a general

coneixement, informant que el present

acord s’ha publicat íntegrament al

Butlletí Oficial de la Província de data

15 d’octubre de 2013.

Calella, 15 d’octubre de 2013

El Tinent d’Alcaldia de 

Territori i Medi Ambient

Jordi Sitjà i Roca

135030-1080752V

Ajuntament d’Argentona

EDICTE
El Ple Corporatiu, en sessió de data 7 d’octubre de 2013, va acordar aprovar ini-
cialment, i si en el tràmit d’informació pública no es presenten reclamacions o sug-
geriments, definitivament, el Mapa de Capacitat Acústica d’Argentona.
Cosa que s’exposa al públic pel termini d’un mes per tal que totes les persones in-
teressades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions o suggeriments
que estimin oportuns. L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals du-
rant l’horari d’atenció al públic.
Argentona, 15 d’octubre de 2013. L’alcalde, Ferran Armengol i Tauran

Segona edició del festival
Sâlmon al Mercat de les
Flors, un cartell que rei-
vindica la creació dels ar-
tistes que naveguen dels
30 als 40 anys. Naveguen a
contracorrent perquè no
tenen les ajudes dels joves
ballarins d’altres anys.
Són artistes cabuts. L’ar-
rencada és demà amb el
treball de La Veronal & La-
li Aygadé (Portland) i una
nova peça d’Umma Um-
ma Dance acompanyant el

seu Loser Kings.
El Mercat, que el 2014

completa el seu projecte
europeu Modul Dance,
amplia un cap de setmana
el festival per mostrar una
generació d’artistes que
treballen desinhibida-
ment els projectes que els
atrapen, tenint ben pre-
sent el públic, i traslladant
el moviment a les fronte-
res en què se senten més
pròxims. La majoria dels
programats al cartell han
fet residències al Graner.
Intervenen grups com El
Conde de Torrefiel i artis-
tes com Sònia Gómez, Die-
go Anido i Sebastiàn Gar-
cía Ferro.

Per a Francesc Casade-
sús, director del Mercat,

aquestes companyies ne-
cessiten més espais per
donar-se a conèixer. Al-
guns espectacles ja es van
poder estrenar al Terrassa
Noves Tendències i altres
tenen previst mostrar-se
també al Temporada Alta.

El Sâlmon treballa la in-
ternacionalització d’a-
quests artistes. Per això,
es comptabilitzen, per
ara, una vintena de pro-
gramadors internacio-
nals. El Sâlmon aposta per
companyies internacio-
nals com The Loose Co-
llective, Eugénie Rebetez i
Aerites Dace Company (2 i
3 de novembre), descone-
gudes a Catalunya però
que estan molt sol·licita-
des a Europa. ■

J.B.
BARCELONA

El Mercat de les Flors
allarga el festival
Sâlmon i dóna veu a
la fornada dels 30

Un salmó encara més cabut

Sciarroni és un dels noms internacionals del festival
Sâlmon ■ ANDREA PIZZALIS


