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Ajuntament de 
Palafolls

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de novembre d’enguany, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a infor-
mació pública el projecte d’obra ordinària que té per objecte la reparació d’un tram del camí de Sant Pere Vivelles, redactat per
l’enginyer Sr. Francecsc Heras i Perellon, per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de
22.449,71 €, més 4.714,44 € d’IVA, així com la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació o ad-
quisició, per a l’execució del projecte esmentat, la qual s’inclou com a annex en aquest Anunci.
L’esmentat projecte i la modificació de la relació restaran a disposició dels interessats al Servei d’Urbanisme durant el període
d’exposició pública, de 30 dies comptats a partir de la darrera publicació, en horari de 9.00 a 14.00h, de dilluns a dissabte, a la
plaça Major núm. 11 de Palafolls i al web oficial de l’Ajuntament  www.palafolls.cat
Durant el termini de trenta dies, els titulars de béns o drets afectats per l’expropiació en curs poden aportar, davant la corporació
municipal, totes les dades que permetin esmenar els errors en la relació de béns i drets de referència, així com oposar-se a l’ocu-
pació o disposició dels dits béns o drets, per motius de fons o de forma, assenyalant, si escau, els fonaments de la seva oposició
i els raonaments que puguin aconsellar l’estimació, com a preferents i convenients al fi de l’expropiació, d’altres béns i drets no
inclosos en la relació adjunta.
Relació de béns i drets:
Cadastre Referència cadastral
Parcel·les 35 i 54 del polígon 15 del         08154A015000350000YM (parcel·la 35)      
Cadastre de rústica. 08154A015000540000YM (parcel·la 54)      
Ocup.Temp. Finca registral Titulars en proindivís
81,05 m2 de la parcel·la 35 2893 José Hidalgo Gallego i Angustias Rodríguez Fontana
181,77 m2 de la parcel·la 54 2893 José Hidalgo Gallego i Angustias Rodríguez Fontana                          
Valentí Agustí i Bassa, ALCALDE. Palafolls, 29 de novembre de 2013
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Ajuntament de
Lliçà d’Amunt

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió
del dia 28 de novembre de 2013, va
adoptar per majoria procedent l’acord
d’aprovació provisional de la imposició
i ordenació concreta de les contribu-
cions especials per les obres del Pro-
jecte d’Urbanització del carrer Mossèn
Cinto Verdaguer i rec de sots aigües,
pel que fa al carrer Mossèn Cinto Ver-
daguer de Lliçà d’Amunt.
L’expedient es troba exposat al públic
a la Secretaria General de l’Ajunta-
ment.
Cosa que es fa pública a efectes que
qualsevol persona interessada pugui
examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimi oportunes,
durant el termini de trenta dies hàbils
a comptar des del següent al de la pu-
blicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, així mateix, du-
rant aquest període d’exposició al pú-
blic, els propietaris o titulars afectats
podran constituir-se en Associació ad-
ministrativa de contribuents.
Si transcorregut el període d’exposició
al públic no es produeixen reclama-
cions, els esmentats acords s’enten-
dran aprovats definitivament.

Lliçà d’Amunt, 29 de novembre de
2013
Ignasi Simon Ortoll
Alcalde
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Ajuntament de
Sentmenat

ANUNCI
Havent-se aprovat de forma inicial la
modificació de la delimitació del polí-
gon d’actuació urbanística per a la ur-
banització del carrer d’Alfonso Carlos
Comín per acord de la Junta de Go-
vern Local en sessió ordinària del dia
26 de febrer de 2013.
De conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 119 del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, s’inicia un període d’infor-
mació pública per termini d’un mes
amb publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a un diari
provincial, al tauler d’anuncis munici-
pal i a la web municipal.
Durant el mateix termini d’informació
pública qualsevol interessat podrà
presentar per escrit, davant l’Ajunta-
ment, les reclamacions i/o al·lega-
cions pertinents. Els escrits es podran
adreçar a la Corporació municipal em-
prant qualsevol dels mitjans a què fa
referència l’ar ticle 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú.

Núria Colomé i Rodríguez
L’alcaldessa

Sentmenat, 29 de novembre de 2013
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Ajuntament de
Palafolls

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió cele-
brada en data 26 de novembre de
2013, va aprovar definitivament la mo-
dificació de la relació de béns i drets
afectats del projecte d’urbanització
per l’execució de l’obra d’infraestructu-
ra “subministrament d’aigua potable i
xarxa de sanejament” dels sectors in-
dustrials nord.

Cosa que es fa pública per al general
coneixement.

Contra aquesta resolució que posa fi
a la via administrativa, els afectats i al-
tres interessats podreu interposar els
següents recursos:
- Recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu, previ al recurs contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l’acte, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci.
- O bé, directament recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos me-
sos a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona.

No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu con-
venient.

Valentí Agustí i Bassa, ALCALDE
Palafolls, 26 de novembre de 2013
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Ajuntament 
d’Ascó ANUNCI

De conformitat amb l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de setembre de
2013, per mitjà d’aquest anunci es fa públic que s’ha aprovat inicialment la modifi-
cació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ascó relativa a les
alçades d’edificació, sotmetent-se a informació pública per un termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de l’última de les publicacions al BOPT o DOGC,
per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportu-
nes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències municipals en
horari d’oficina. Ascó, 25 de novembre de 2013. L’ALCALDE, Rafael Vidal Ibars
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matriculat
a partir del 2005,

al millor preu

Comprem 
el seu 4x4

Es diu Somni
d’una nit d’es-
tiu, però és
una llicència

de l’autor, insinuaven els
actors de la companyia
Propeller, el grup interna-
cional més fidel al festival,
ahir a Barcelona. El direc-
tor Edward Hall va voler
destacar el valor màgic del
muntatge i va decidir que
el lloc idoni per concertar
una trobada entre les fa-
des (el món màgic) i els
mortals (els actors que pa-
teixen els capricis dels
déus) deuria ser en una
golfa polsosa, com la que
imaginava Albert Pla en El
quarto dels trastos
(1990). Propeller faran
fins a quatre funcions al
Municipal (avui, demà i di-
vendres a les 21h i diven-
dres també a les 16.30 h).

Midsummer Night’s
Dream (Somni d’una nit
d’estiu) és una peça que
van estrenar el 2009.
Aquest novembre, han re-
fet una nova versió amb
un repartiment renovat

(només repeteix l’actor
Chris Myles dels 14 que fi-
guren al repartiment, i a
sobre fent un altre perso-
natge). El to que es respira
és el mateix a la manera de
fer de la companyia. Si per
casualitat van adoptar la
forma clàssica de la com-
panyia de Shakespeare de

formar repartiment abso-
lutament masculins (en
l’època, les dones no po-
dien actuar), ara mante-
nen la fórmula juntament
un treball coral, de tot
l’equip, en què tots els ac-
tors se senten protegits
pel grup. L’actor Dan
Wheeler (ja era un fan de

la companyia abans de
formar-ne part) interpre-
ta el paper de l’enamora-
dissa Helena. Ell celebra
el tipus de treball que con-
genia fàcilment amb
molts espectadors que
mai hauran vist un Sha-
kespeare i també amb
molt públic que segueix

Shakespeare. Ara, en cas
que s’hagués d’optar per
apassionar un nen de 10
anys o un catedràtic, “jo
voldria complaure abans
el petit que l’acadèmic”.

Aquesta és la sisena ve-
gada que Propeller ve al
festival. L’any vinent, tot
sembla indicar que torna-
ran a repetir. Ells se sen-
ten molt ben acollits per
l’equip del festival i també
pel públic: les sessions van
augmentant a demanda
del públic. Pràcticament
no queden entrades per
les quatre sessions. Per a
Joseph Chance és molt
adequat aquest Midsum-
mer Night’s Dream “en la
terra del surrealisme”. ■

Propeller nadalenc
Jordi Bordes
BARCELONA

La companyia britànica, que torna a Girona, ambienta el clàssic
‘Somni d’una nit d’estiu’ en unes golfes polsegoses durant el Nadal

La companyia, durant un instant de l’espectacle ■ PROPELLER

És molt adequat
interpretar
aquest ‘Somni
d’una nit d’estiu’
“en la terra del
surrealisme”

Unes noves troballes ar-
queològiques obliguen a
replantejar les hipòtesis
actuals sobre els accessos
dels carruatges i del públic
en aquest recinte del segle
I dC, on se celebraven les
curses (de cavalls, de bi-
gues i quadrigues). Els ar-
queòlegs han posat al des-
cobert un mur i una porta
originals de l’època, als
quals s’accedia per un o
dos esglaons, gràcies als
quals es demostra que,
contràriament al que es
pensava fins ara, els car-
ruatges no podien accedir
al recinte per aquesta zo-
na i que el pas de persones
i de carros no podia ser
continu des de la Via Au-
gusta (l’actual rambla Ve-
lla) fins a l’actual Pretori.
Les excavacions formen
part del projecte d’adequa-
ció de la Porta Triomfal
(per on sortien els vence-
dors de les curses), tot i
que ara les troballes obli-
garan a refer el projecte
inicial, que preveia la re-
construcció artificial dels
murs. “Per què hem de fer
uns murs contemporanis
si tenim els originals?”, de-
ia ahir l’arqueòloga muni-
cipal, Imma Teixell, que
mostrava la seva sorpresa
per la troballa. ■

C. Filella
TARRAGONA

Descobreixen
una porta del
circ romà de
Tàrraco


