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Ajuntament de
Manlleu

ANUNCI
D’acord amb el que disposen l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 58.4 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya, es practica la notificació per mitjà de la transcripció de l’acte administratiu que es pretén no-
tificar amb la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província tal com segueix:
“Resolució de l’alcaldia núm. DEC/515/2015 de 27/04/2015
Expedient ASG/46/2014
Identificació: RESOLUCIÓ DATA REDACCIÓ ACTES OCUPACIÓ BÉNS I DRETS AFECTATS PA-1
CAN GARCIA (6A CONVOCATÒRIA) 
Relació de fets:
El 14 de desembre de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitiva-
ment la Modificació puntual del Pla general de Manlleu en l’àmbit del Barri de l’Erm, de Manlleu, que
va definir un polígon d’actuació urbanística, el PA-1 Can Garcia, i va establir l’expropiació com a sis-
tema d’execució d’aquest àmbit, sent l’Ajuntament de Manlleu l’administració expropiant i l’Institut
Català del Sòl el beneficiari d’aquesta expropiació.
Aquesta expropiació s’està portant a terme a través de la via ordinària, prevista amb caràcter general
per la Llei d’expropiació forçosa.
El Jurat d’Expropiació de Catalunya, després d’haver-se seguit tot el procediment, previst pels articles 24 a
47 de la Llei d’expropiació forçosa i els correlatius del seu reglament, per determinar la taxació dels béns i
drets afectats per l’expropiació abans esmentada, ha acordat, en diverses sessions, fixar el preu just corres-
ponent a part de les finques afectades per l’esmentat polígon d’actuació urbanística, el PA-1 Can Garcia.
Atès que, un cop determinat el preu just de referència, d’acord amb els articles 48, 51 i 53 de la Llei
d’expropiació forçosa, ja es pot procedir a la formalització de les actes de pagament i ocupació dels
corresponents béns i drets afectats per l’expropiació.
RESOLC:
Primer. Assenyalar el dia 18.05.2015 a les 11 hores, a la seu de l’Ajuntament de Manlleu, per a la
redacció de les actes de pagament i ocupació dels béns i els drets afectats pel polígon d’actuació ur-
banística, el PA-1 Can Garcia de Manlleu, que es detallen a la relació annexa.
Segon. Convocar a aquest acte els titulars dels béns i els drets afectats, els quals poden assistir-hi
personalment o mitjançant representant degudament autoritzat, aportant la documentació acreditati-
va de la seva titularitat, i de la seva representació o apoderament, si escau, per tal de poder-se fer
efectiu el pagament de les taxacions corresponents, fixades pel Jurat d’Expropiació de Catalunya. El
compareixent haurà d’aportar el seu DNI o, pel cas d’estrangers, el seu NIE  o el TIE.
Tercer. En el cas que es doni algun dels supòsits previstos en l’article 51 del Reglament d’expropia-
ció forçosa, es procedirà a efectuar la consignació d’aquesta taxació a la Caixa General de Dipòsits
de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Notificar individualment aquest assenyalament als titulars afectats, que són els que figuren en la re-
lació annexa, exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manlleu, i a la seu del beneficiari d’aquesta
expropiació, l’Institut Català del Sòl, situada a Barcelona, carrer Còrsega, número 273, 7a planta.
Cinquè. Publicar aquesta resolució i l’annex adjunt al BOP i en un diari; amb el benentès que pel que fa
als diferents titulars de les finques afectades i drets afectats per l’esmentat Projecte d’expropiació als quals
s’hagi intentat la notificació i no s’hagi pogut efectuar o tinguin domicili desconegut, la corresponent publi-
cació d’aquest anunci en el diari oficial corresponent i en un diari, i la seva exhibició en els taulers d’anun-
cis, produiran, a més a més, els efectes previstos, per aquests supòsits, a l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, i a l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
RECURSOS ADMINISTRATIUS:
Aquesta resolució és definitiva i posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que disposen l’article 172.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, regulado-
ra de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).
Us ho comunico en compliment de l’article 58 de la LRJAP-PAC, amb l’advertiment que contra aquesta resolu-
ció podeu interposar recurs potestatiu de reposició –que es podrà fonamentar en qualsevol dels motius de
nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 62 i 63 de l’esmentada Llei– en el termini d’un mes, comptat des de
l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació, davant de l’òrgan que ha emès aquesta resolució, sens
perjudici de poder exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu procedent. Transcorregut aquest ter-
mini únicament podreu interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici, si escau, de la procedència
del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb el que disposa l’article 117 de la LRJAP-PAC.
Amb independència de l’advertiment del paràgraf anterior, contra aquesta resolució podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de rebuda d’aquesta notificació, de confor-
mitat amb el que disposen els articles 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
La interposició de recurs no us eximeix de complir aquesta resolució.”
Annex:
Finca 1 
Finca afectada: Garcia Estrada, 30, 12è, 1 a 26
Titulars registrals: Mohamed Cherif El Malaoui (1/52 part indivisa en ple domini) 
Dret afectat: Propietat

L’alcalde accidental, Àlex Garrido i Serra
Manlleu, 28-04-2015

158349-1110301®

SPORT DIR, S.A.
Es convoca Junta General Ordinà-
ria i Extraordinària d’Accionistes, a
celebrarse en el carrer d’Indústria,
90-92, entl. de Barcelona, el dia 4
de juny de 2015, a les 18.30 ho-
res, en primera convocatòria, i el
dia següent, en els mateixos lloc i
hora, en segona convocatòria, d’a-
cord amb el següent ordre del dia:
1. Examen i aprovació, si escau,
dels Comptes Anuals; aplicació del
resultat; aprovació de la gestió so-
cial, tot referit a l’exercici de 2014.
Distribució de dividends amb càr-
rec a reserves.
2. Fixació de la retribució de l’ad-
ministrador.
3. Adaptació estatutària de la retri-
bució de l’administrador a la legali-
tat vigent i consegüent modificació
de l’article 17è dels Estatuts So-
cials.
4. Ratificació de l’acord sobre au-
tocontractació entre societats del
Grup.
5. Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels accionis-
tes a examinar, en el domicili so-
cial, els documents que han de ser
objecte d’aprovació, si escau, així
com l’informe justificatiu de la mo-
dificació estatutària proposada i el
seu text íntegre, i el de demanar
l’entrega o el lliurament gratuït d’a-
quests documents.

Barcelona, 17 de març de 2015.
Per l’Administrador únic, “DIAGO-
NAL 3.000, S.L.”, Ramón Canela
Piqué.
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Ajuntament de
Premià de Mar
Serveis Personals de
Participació Ciutadana
Promoció Econòmica

ANUNCI
La Junta de Govern Local, per acord de
data 15 d’abril de 2015, aprova la con-
vocatòria de subvencions municipals a
associacions de comerciants pels anys
2014 i 2015, d’acord amb les bases es-
pecífiques reguladores aprovades per
acord de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària celebrada el 18 de
març de 2015 i publicades al BOP de
data 2 d’abril de 2015, al web municipal
i a les cartelleres d’informació munici-
pal.
El contingut de la convocatòria i les ba-
ses específiques poden ser consultats
a la pàgina web municipal (www.pre-
miademar.cat) i a les cartelleres d’infor-
mació municipal.
El termini per a la presentació de sol·li-
cituds de subvenció serà de 10 dies i
s’iniciarà l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria al web muni-
cipal (www.premiademar.cat).
El model de sol·licitud estarà a disposi-
ció dels interessats a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1) o
es pot descarregar a l’adreça:
http://premia.ppe.entitats.diba.cat/di-
ba_resource/instancia-subvencions/.
Premià de Mar, 24 d’abril de 2015
L’alcalde, Miquel Buch i Moya 

Mataró és una de les ciu-
tats catalanes que més
han cregut en els beneficis
de portar a les aules les
arts escèniques. La inicia-
tiva batejada com l’Escola
de l’Espectador és un pro-
jecte de formació i creació
de nous públics en els àm-
bits del teatre, la dansa i la
música que, alhora, apro-
fita per treballar els valors
que es poden extreure d’a-
questes experiències a
dalt de l’escenari. Aquest
mes de maig, la ciutat
mostrarà les experiències
obtingudes en nou propos-
tes que han implicat fins a
4.000 alumnes, la majoria
de Mataró, però també del
poble veí d’Argentona.

El regidor de Cultura,
Quim Fernández (CiU), i
el d’Ensenyament, Pere
Galbany (CiU), destaquen

la importància de relligar
l’ambient educatiu i el cul-
tural quan es tracta d’ob-
tenir una resposta potent
dels ciutadans més joves.
En aquest sentit, durant el
mes de maig es mostraran
els resultats del treball fet
en el marc de les mostres
de teatre a les escoles i als
instituts. El primer dels
casos arriba a la cinquena
edició amb la participació
dels alumnes de cicle su-
perior de primària, que
han fet revisions molt ima-
ginatives de contes popu-
lars. Mostraran els resul-
tats del 18 al 21 de maig a
l’institut Miquel Biada.

L’heroi als instituts
Pel que fa als joves, el 21 de
maig al Teatre Monumen-
tal es farà una dramatúr-
gia de Pere Anglas elabora-
da a partir de la percepció
que els alumnes dels insti-
tuts tenen del concepte

heroi. En el terreny de la
dansa, el divendres 15, el
mateix espai serà escenari
de la tercera edició del
Tots Dansen, un projecte
del Mercat de les Flors
orientat als alumnes de
secundària de la ciutat. La
Mostra de Dansa comple-
tarà l’oferta d’aquesta dis-
ciplina el 8 i el 9 de juny
amb un acte de cloenda en
què prendran part més de
mil alumnes de primer ci-
cle de primària de 27 cen-
tres del municipi.

Pel que fa a la música,
també un miler d’estu-
diants participaran els

dies 8, 9 i 10 de maig en
una altra edició del Cantà-
nia interpretant la canta-
ta El bell mig de la terra,
amb música de Xavier Pa-
gès i escrita per Carlota
Subiròs, Montse Meneses
i Josep Prats. D’altra ban-
da, Musiquetes és el pro-
jecte de la Xarxa de Cases
de la Música que intro-
dueix els més petits en
aquest món i que aquest
any ho farà a través de l’es-
pectacle Allà a Mataró hi
havia un tramvia, a càr-
rec de Dani Álvarez i que
es podrà veure i escoltar
l’11 i el 12 de maig. ■

Teresa Márquez
MATARÓ

Les arts
escèniques
fan escola
a Mataró
a Més de 4.000 alumnes de diferents
centres educatius treballen en nou
projectes de teatre, música i dansa

Una edició anterior del Musiquetes a Mataró ■ AJ. MATARÓ

Alguns dels protagonistes
de l’estafa dels rip deal
perpetrada entre Itàlia i
Girona per uns professio-
nals de l’estafa a partir del
quadre Retrat d’Antonio
María Esquivel, atribuït a
Goya per alguns pèrits pe-
rò dictaminat com a fals
per l’Audiència de Girona,
van desfilar al jutjat núme-

ro 1 de Girona per decla-
rar. Va declarar com a per-
judicat Luis Julian San-
taengracia Carro, el pres-
tador dels 300.000 euros
que es va endur un home
no identificat de la banda
dels estafadors com a su-
posada comissió per l’ope-
ració de venda de l’obra.

També van declarar els
amos del quadre, els ger-
mans Joan i Jaume Font,
que ho van fer com a impu-
tats, però que van assegu-
rar que ells no eren res-
ponsables de la captació
de Santaengracia com a
prestador sinó que, de les
negociacions i de trobar

els diners per pagar la co-
missió, se n’havia fet càr-
rec l’advocat Miguel Meca
Pérez, que és el que va
viatjar a Torí i a qui li
van endossar 1.700.000
francs suïssos que eren
simples còpies del Mono-
poli. Meca ahir també va
declarar com a imputat.

Els germans Font van
assegurar que ells només

volien vendre el quadre
per 2,6 milions d’euros.

Els amos del quadre
consideren que l’estafa
es va perpetrar amb
aquest quadre, al marge
del conflicte que hi ha
per la seva autenticitat,
perquè els estafadors el
van escollir com a pre-
text com altres vegades
fan amb finques. ■

Tura Soler
GIRONA

a Els germans Font
diuen que no van
demanar 300.000
euros com a comissió

Els amos del
“Goya” neguen
haver estafat

Joan Font, a l’esquerra, i Jaume Font, amb el seu advocat,
al mig, ahir davant dels jutjats ■ JORDI RIBOT / ICONNA


