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■Els Mossos han desarticulat un
grup criminal que es feien passar
per clients de bars per inutilitzar
les alarmes i de matinada hi en-
traven a robar. Els arrestats visita-
ven els locals que volien robar la
tarda abans i pintaven amb un es-
prai les alarmes detectores de mo-
viment. Els Mossos asseguren
que van robar en  establiments,
dos d’ells a la província de Girona,
un bar i un estanc. La banda esta-
va formada per sis membres de
nacionalitat romanesa. Els quals
van quedar detinguts pels delictes
de robatori amb força, danys, fal-
siicació documental i pertinença

a grup criminal. 
Un dels detinguts va quedar en

llibertat després de declarar da-
vant dels Mossos d’Esquadra
mentre que els altres cinc detin-
guts van passar a disposició judi-
cial divendres, un dels quals va in-
gressar a presó i la resta van que-
dar en llibertat amb càrrecs.

Aquesta investigació policial ha
resolt  robatoris amb força a
bars i un més en un estanc de la
demarcació de Girona. Les inda-
gacions han anat a càrrec de les
unitats d’Investigació de les co-
missaries d’Arenys de Mar, Premià
de Mar, Granollers, Martorell,
Santa Coloma de Farners i de

l’Àrea d’Investigació Criminal de
Girona.

La desarticulació es va portar a
terme el  de novembre però tot
va començar  quan investigadors
de la comissaria d’Arenys de Mar
van detectar que des de principis
d’any s’havien produït diversos
robatoris a establiments de la seva
demarcació. En tots els casos, els
robatoris es produïen en horari
nocturn i tenien la característica
que els locals tenien sistema
d’alarma, però no s’activava tot i
que estava connectada.

Les investigacions van deter-
minar que el grup habitualment
es trobava en el local que volien

robar la tarda anterior i, mentre
prenien consumicions, estudia-
ven el local, la localització de la
caixa enregistradora, les màqui-
nes escurabutxaques i l’emplaça-
ment de volumètrics d’activació
d’alarma.

En un moment de descuit, algú
del grup pintava amb esprai el vo-
lumètric que els podia detectar i
activar l’alarma en el moment del
robatori i així l’anul·laven.

De matinada i amb el local tan-
cat forçaven l’accés i entraven sen-
se ser detectats pel volumètric,
equipats amb guants i eines for-
çaven la caixa enregistradora i les
màquines escurabutxaques i

marxaven amb el botí.
Aquests fets i la coincidència en

el modus operandi van despertar
les sospites de les diferents unitats
d’investigació. Va ser per aquest
motiu que els Mossos van decidir
crear un grup conjunt format per
agents de les unitats d’investiga-
ció d’Arenys de Mar, Premià de
Mar, Granollers, Martorell, Santa
Coloma de Farners i l’Àrea d’In-
vestigació Criminal de Girona. A
través de les seves indagacions i
amb un treball coordinat durant
els darrers mesos, van poder loca-
litzar i detenir els integrants del
grup organitzat i especialitzat en
aquests robatoris.

Els detinguts van actuar en 25 establiments, dos d’ells a la província de Girona  Planejaven el robatori el dia abans visitant
l’establiment i marcant amb esprai els aparells que detecten el moviment Un dels sis arrestats ha ingressat a presó

Els membres d’una banda simulen ser
clients de bars per inutilitzar les alarmes

Comarques
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■ L’Agència Estatal d’Empreses
de Sanitat Ambiental (ANECPLA)
ha avisat que la vespa asiàtica ha
començat a fer els nius arran de
terra. Es tracta d’un fet que la con-
verteix en molt més perillosa per
a persones i animals. 

Fins ara, la vespa havia fet nius
en arbres de molta alçada, en pre-
cipicis, espadats arran de mar i en
cases i ediicis. Es caracteritzava
per fer els nius a molta altura i ca-
mulats per evitar que descobris-
sin el desenvolupament del refugi
reproductor. 

ANECPLA ha detectat que la
vespa cada vegada té més expan-
sió a Astúries, Cantàbria, Castella
i Lleó, Catalunya, Galícia, la Rioja
i les Illes Balears. 

L’avís d’AECPLA arriba després
de la mort d’Ángel González, de 
anys, a Galícia. González va ser as-
saltat per un eixam i les picades li
van provocar la mort a l’acte. 

L’atac va sorgir quan talava una
pomera amb el seu veí i amic San-
tiago Fernández, de  anys. San-
tiago també va ser atacat i ferit a
les cames, braços i cara. Quan es
va girar va veure que no podia fer
res pel seu amic. 

Les vespes van sorgir d’un niu
ocult entre les males herbes. Es
veu que els dos homes desbrossa-
ven i, en moure el pomer, van
moure el niu i les vespes els van
atacar.

A les comarques gironines l’ex-
pansió va començar el  a la
Vall d’en Bas i des de llavors no ha
parat. 

La vespa asiàtica
fa els nius
arrant de terra
i encara és
més perillosa

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal reguladora de civisme i convivència ciutadana, per Acord del Ple en sessió extraordi-
nària de data 9 de novembre de 2017, de conformitat amb  els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva pu-
blicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Diari de Gi-
rona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i sug-
geriments que estimin pertinents.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·le-
gacions que s'estimin pertinents (dimecres de 10h a 13 hores i els dijous de 18h a 20h).

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://palaudesantaeula-
lia.cat.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial d'aquesta Ordenança en el termini d'infor-
mació pública i audiència dels interessats, aquest Acord s'entendrà aprovat definitivament.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Palau de Santa Eulàlia, 9 de novembre de 2017.– L’alcalde, Xavier Camps i Comas.

AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE TALA DELS ARBRES EN TERRENYS FORESTALS

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal reguladora de tala dels arbres en terrenys forestals, per Acord del Ple en sessió ex-
traordinària de data 9 de novembre de 2017, de conformitat amb  els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Regula-
dora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de
la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Diari de Girona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les recla-
macions i suggeriments que estimin pertinents.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·le-
gacions que s'estimin pertinents (dimecres de 10h a 13 hores i els dijous de 18h a 20h).

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça https://palaudesantaeula-
lia.cat.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial d'aquesta Ordenança en el termini d'infor-
mació pública i audiència dels interessats, aquest Acord s'entendrà aprovat definitivament.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Palau de Santa Eulàlia, 9 de novembre de 2017.– L’alcalde, Xavier Camps i Comas.

AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA

EDICTE

Pel qual se sotmet a informació pública la Modificació núm. 14 del Pla d’Ordenació Urbanística municipal,
per a la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici Celista. 

El Ple en sessió de data 14 de novembre de 2017, ha adoptat, entre altres, el següent acord:

«Vist el document presentat per la Comunitat de propietaris de l’edifici Celistia, denominat “Modificació
núm.14 del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques de l’edi-
fici Celistia”. 

Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Le-
gislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per De-
cret 305/2006, de 18 de juliol, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament ur-
banístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, sense que resulti d’aplicació
cap de les particularitats indicades als apartats a), b) i c) de l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanis-
me.  

Atès que no resulta preceptiu en aquest cas dur a terme la corresponent avaluació ambiental estratègica,
però tanmateix, en tractar-se de la modificació d’un pla la formació del qual es va sotmetre a avaluació am-
biental, d’acord amb l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, ha de contenir informe ambien-
tal.

Atès, així mateix, que no resulta preceptiu incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord
amb allò que estableix la legislació vigent.

Atès que la modificació que conté el present document no comporta canvi de règim urbanístic i per tant no
s’ha d’acordar cap tipus de suspensió de les previstes a l’art. 73.1 del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal del dia 20 d’octubre de 2017.

Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient del dia 24 d’octubre de 2017

Vist l’informe de secretaria del dia 26 d’octubre de 2017.

El Ple adopta el següent,

ACORD

PRIMER.- Assumir la iniciativa formulada per l’entitat Comunitat de propietaris de l’edifici Celistia i, en
conseqüència, atès que es considera justificat l’interès públic que comporta, aprovar inicialment la “Modi-
ficació núm.14 del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques de
l’edifici Celistia”.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes, al
tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, a dos diaris dels de més di-
vulgació al municipi, el projecte de modificació del POUM que s’aprova inicialment i el seu corresponent ex-
pedient. 

TERCER.- Publicar a la seu electrònica municipal, dins l’apartat “expedients en informació pública” el pro-
jecte de la Modificació núm.14 del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la supressió de barreres ar-
quitectòniques de l’edifici Celistia”, el seu expedient i el document comprensiu al qual es refereix l’article 8
del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 25.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

QUART.- Supeditar l’aprovació provisional a l’aprovació definitiva de la modificació núm. 13 del POUM, atès
que la present modificació es fonamenta en la modificació de l’art. 114 de les Normes urbanístiques.”

En compliment d’allò que disposa l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme es fa constar, en relació a
aquest expedient que se sotmet al tràmit d’informació pública, el següent :

- Termini d’exposició al públic de l’expedient de modificació núm. 14 del POUM : 1 mes.

- Mitjà telemàtic on  es pot consultar tot el contingut de l’expedient de modificació núm. 14 del POUM i el do-
cument comprensiu: web municipal //www.palamos.cat// - expedients en informació pública

Durant el termini a dalt indicat, totes les persones poden :

a) Consultar la documentació, escrita i gràfica que integra el Projecte de modificació núm. 13 del POUM i
l’expedient administratiu i obtenir-ne còpia.   

b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents  que considerin oportú aportar.

L’alcalde, Lluís Puig Martorell.
Palamós, 16 de novembre de 2017

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

02.- OBRES I URBANISME
0303.- PUBLICITAT OFICIAL

EDICTE

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 13 de novem-
bre de 2017, ha adoptat el següent acord:

«Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Devesa, redactat
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Segon.- Sotmetre l’expedient, juntament amb l’Estudi ambiental
Estratègic, a informació pública, pel termini de 45 dies, mitjan-
çant Edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa local,
i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament ( seu electrònica), de con-
formitat amb el que disposa l’article 86 bis) del DL 1/2010, de 3
d’agost, pel quals s’aprova el TRLUC i l’article 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Llei
d’Urbanisme

Tercer.-  Donar trasllat de l’expedient al òrgan ambiental compe-
tent, als efectes del que disposa l’article 86 bis) del DL 1/2010,
de 3 d’agost i  l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.»

L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir.
Girona, 16 de novembre de 2017.

Neus Boadas
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Ajuntament de
Cantallops

EDICTE
Edicte d’aprovació de la “Proposta d’alcaldia presidència per desestimar les al·lega-
cions presentades pels propietaris i/o titulars que han manifestat la seva disconformitat
i refusar els fulls d’apreuament sobre la base dels informes tècnics que consten a l’ex-
pedient administratiu (reproduïts en els acords plenaris de data 25 de juliol de 2017) i
estendre nou full d’apreuament fonamentat del valor de l’objecte de l’expropiació”.
El Ple de la Corporació Municipal, en la sessió ordinària del dia 14 de novembre de
2017, va acordar entre d’altres els acords següents:
PRIMER. Estendre Full d’Apreuament dels béns i drets dels propietaris i/o titulars
que no han comparegut en el procediment per no haver-se localitzat o ser desco-
negut el domicili actual, i se’n va donar tràmit al Ministeri Fiscal, i d’una finca de
propietari desconegut, havent-se de donar trasllat de tots al Jurat d’Expropiació,
concretament els següents:

SEGON. Desestimar les al·legacions presentades pels propietaris i/o titulars que han
manifestat la seva disconformitat i refusar els Fulls d’Apreuament presentats pels parti-
culars, sobre la base dels informes tècnics que consten a l’expedient administratiu i que
es donen per reproduïts en els acords de ple municipal de data 25 de juliol de 2017.
Estendre nou Full d’Apreuament fonamentat del valor de l’objecte de l’expropiació, i noti-
ficar-lo als propietaris, els quals dintre dels deu dies següents podran acceptar-lo o refu-
sar-lo i al·legar tot allò que considerin convenient. Si el propietari refusa el preu proposat i
ofert per l’Administració, l’expedient de preu just s’ha de trametre al Jurat d’Expropiació.

Cantallops, 14 de novembre de 2017.
Joan Sabartés Olivet
Alcalde president de l’Ajuntament de Cantallops

Titulars cadastrals Finques Valoració Municipal
(Ministerio Fiscal) s/Full  Apreuament
Hereus de Helena Polígon 3 parcel·la 18 13,97 € 
Masgrau Cortada (25%) (titulars en un 25%) (corresponen al 25%)

Maria Rosa Masgrau Polígon 3, parcel·la 18 13,97 €
Cortada (25%) (corresponen al 25%)

Marta Masgrau Cortada Polígon 3, parcel·la 18 13,97 €
DNI 40148629J (25%) (corresponen al 25%)

Marta Masgrau Cortada Polígon 3, parcel·la 18 13,97€ 
DNI 404148628N (25%) (corresponen al 25%)

Hereus de Herminia Polígon 3, parcel·la 111 117,83 € 
Esparraguera Sobrepera (titulars 50%) (corresponen al 50%)
(titulars 50%)

Hereus de Polígon 4, parcel·la 1 879,22 €
Josep Feliu Boada

Yadima Irene Parcel·la 149 i parcel·la 30 53,41 €
Christine Muller del polígon 4 (corresponen al 25%)
(titular 25%) (titular 25%)

Hereus de Maria Polígon 4, parcel·la 148 73,43 €
Daviu Batllia

Hereus de Polígon 4, parcel·la 134 51,03 €
Anna Moré Cargol

Hereus de Maria Polígon 3, parcel·la 13 Pendent valoració 
Costa Farrés
usdefruit (usufructuaris)

Hereus de Maria Polígon 4, parcel·la 31 Pendent valoració 
Costa Farrés 
usdefruit (usufructuaris)

Propietari desconegut Polígon 3, parcel·la 82 244,58 €
(Ministeri de Foment nega la titularitat)

Titulars cadastrals Finques Valoració Municipal
(Ministerio Fiscal) s/Full Apreuament
Antonio Carbonell Corominas Polígon 3 parcel·la 19 31,00 €

Antonio Carbonell Corominas Polígon 3 parcel·la 95 4,52 €

Antonio Carbonell Corominas Polígon 4 parcel·la 10 1.137,70 €

Narcís Sobrepera Reynalt Polígon 3, parcel·la 111 117,83 €
(titular 50%)

Antonio Freixenet Batlle Polígon 3, parcel·la 106 285,90 €

Martajosa S.L. Polígon 3, parcel·la 104 2.149,28 €

Martajosa S.L. Polígon 4, parcel·la 11 1.403,64 €

Martajosa S.L. Polígon 4, parcel·la 32 886,35 €

Martajosa S.L. Polígon 4, parcel·la 52 368,93 €

Martajosa S.L. Polígon 4, parcel·la 62 879,69 €

Martí Pairó Malé Polígon 3, parcel·la 93 156,24 €

Martí Pairó Malé Polígon 4, parcel·la 63 121,29 €

Martí Pairó Malé Polígon 4, parcel·la 132 141,56 €

Martí Pairó Malé Polígon 4, parcel·la 141 84,23 €

Víctor Sancho Espigulé(difunt) Polígon 3, parcel·la 83 338,25 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 4, parcel·la 118 53,40 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 4, parcel·la 135 92,09 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 4, parcel·la 136 185,93 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 5, parcel·la 99 4.227,64 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 5, parcel·la 98 6.629,24 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 5, parcel·la 95 5.663,03 €

Víctor Sancho Espigulé (difunt) Polígon 5, parcel·la 104 330,36 €

Maria Teresa Gumbau Polígon 4, parcel·la 64 56,03 €
Cabezas (titular)

Antonia Cabezas Daviu Polígon 4, parcel·la 64 6,93 €
(usufructuària)

Maria Teresa Gumbau (titular) Polígon 4, parcel·la 125 290,14 €

Antonia Cabezas Daviu Polígon 4, parcel·la 125 35,86 €
(usufructuària)

Maria Teresa Gumbau Polígon 4, parcel·la 129 45,53 €
Cabezas (titular)

Antonia Cabezas Daviu Polígon 4, parcel·la 129 5,63 €
(usufructuària)

Hereus de Montserrat Polígon 4, parcel·la 127 360,22 €
Colomer Martí

Hereus de Montserrat Polígon 4, parcel·la 128 99,18 €
Colomer Martí
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Ajuntament de
Palamós

EDICTE
Pel qual se sotmet a informació pública la Modificació núm. 14 del Pla d’ordenació ur-
banística municipal, per a la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici Celista.
El Ple, en sessió de data 14 de novembre de 2017, ha adoptat, entre altres, l’acord se-
güent:
“Vist el document presentat per la Comunitat de propietaris de l’edifici Celistia, denomi-
nat «Modificació núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la supressió
de barreres arquitectòniques de l’edifici Celistia».
Atès que d’acord amb allò que preveu l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 117 i 118 del Regla-
ment de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la modifica-
ció de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, sense que resulti d’aplicació cap
de les particularitats indicades als apartats a), b) i c) de l’article 96 del Text refós de la
Llei d’urbanisme.
Atès que no resulta preceptiu en aquest cas dur a terme la corresponent avaluació
ambiental estratègica, però tanmateix, en tractar-se de la modificació d’un pla la forma-
ció del qual es va sotmetre a avaluació ambiental, d’acord amb l’article 118.4 del Re-
glament de la Llei d’urbanisme, ha de contenir informe ambiental.
Atès, així mateix, que no resulta preceptiu incorporar un estudi d’avaluació de la mobi-
litat generada d’acord amb allò que estableix la legislació vigent.
Atès que la modificació que conté el present document no comporta canvi de règim ur-
banístic i per tant no s’ha d’acordar cap tipus de suspensió de les previstes a l’art. 73.1
del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal del dia 20 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient del dia 24 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de secretaria del dia 26 d’octubre de 2017.
El Ple adopta el següent

ACORD
PRIMER. Assumir la iniciativa formulada per l’entitat Comunitat de propietaris de l’edifi-
ci Celistia i, en conseqüència, atès que es considera justificat l’interès públic que com-
porta, aprovar inicialment la «Modificació núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística mu-
nicipal per a la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici Celistia».
SEGON. Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publi-
cació d’edictes, al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província i en dos diaris dels de més divulgació al municipi, el projecte de modificació
del POUM que s’aprova inicialment i el seu corresponent expedient.
TERCER. Publicar a la seu electrònica municipal, dins l’apartat «expedients en infor-
mació pública», el projecte de la «Modificació núm. 14 del Pla d’ordenació urbanística
municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici Celistia», el seu
expedient i el document comprensiu al qual es refereixen l’article 8 del Text refós de la
Llei d’urbanisme i l’article 25.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
QUART. Supeditar l’aprovació provisional a l’aprovació definitiva de la modificació núm.
13 del POUM, atès que la present modificació es fonamenta en la modificació de l’art.
114 de les Normes urbanístiques.”
En compliment d’allò que disposa l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa
constar, en relació amb aquest expedient que se sotmet al tràmit d’informació pública,
el següent:
- Termini d’exposició al públic de l’expedient de modificació núm. 14 del POUM: 1 mes.
- Mitjà telemàtic on es pot consultar tot el contingut de l’expedient de modificació núm.
14 del POUM i el document comprensiu: web municipal //www.palamos.cat// - expe-
dients en informació pública
Durant el termini a dalt indicat, totes les persones poden:
a) Consultar la documentació escrita i gràfica que integra el Projecte de modificació
núm. 13 del POUM i l’expedient administratiu i obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que con-
siderin oportú aportar.
L’alcalde, Lluís Puig Martorell
Palamós, 16 de novembre de 2017
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Ajuntament de
Cadaqués

EDICTE
L’Ajuntament en Ple, en la sessió ordinària de data 6 de novembre de 2017,
va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels procediments
d’intervenció en les obres, amb la redacció que a continuació es recull:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D’IN-
TERVENCIÓ EN LES OBRES – EXP. 1941/2017.

ÍNDEX
ARTICLE 1. OBJECTE.
ARTICLE 2. ÀMBIT.
ARTICLE 3. INTERPRETACIÓ.
ARTICLE 4. VIGÈNCIA.
ARTICLE 5. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES.
ARTICLE 6.RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT AUTORITZADA.
ARTICLE 7.OBRES MAJORS.ACTUACIONS COMPRESES I DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
ARTICLE 8.OBRES MENORS.ACTUACIONS COMPRESES I DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
ARTICLE 9. COMUNICACIONS PRÈVIES. ACTUACIONS COMPRESES I PROCEDIMENT.
ARTICLE 10. DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITUD. TERMINIS I HORARIS. FIANCES.
ARTICLE 11. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES SUBMINISTRADORES.
ARTICLE 12. INSPECCIÓ. INFRACCIONS I SANCIONS.

De conformitat amb allò que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis
de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les recla-
macions i suggeriments que estimin pertinents. En cas de no presentar-se reclama-
cions o suggeriments en l’esmentat  termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament.

Cadaqués, 14 de novembre de 2017
L’alcalde president (document signat electrònicament al marge)
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Ajuntament de
Caldes de Malavella

ANUNCI
Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del dia d’avui, se sotmet a infor-
mació pública:
-El Pla Especial Urbanístic Autònom per a la construcció d’infraestructures en sòl no urbanit-
zable en diversos àmbits del T.M. de Caldes de Malavella (àmbits d’Actuació corresponents
a: 1.- Can Carbonell, Actuació 2.- Malavella Park, Actuació 3.- Turist Club) fa referència a la
implantació de noves infraestructures de xarxes de diferents serveis, segons cada sector.
-L’Informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic autònom que s’incorpora a l’expe-
dient (exp. OTAAGI20170174).
De conformitat amb els articles 85.4 i 115 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’expedient complet se sotmet als tràmits d’informació
i de consultes pel termini de quaranta-cinc dies, comptat des de la data de l’última publica-
ció obligatòria en el Tauler d’edictes, el Butlletí Oficial de la Província i el diari El Punt Avui.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències muni-
cipals situades al c/ Vall-llobera, s/n, en horari d’ oficina, de dos quarts de nou del matí a dos
quarts de tres de la tarda de dilluns a divendres i de quatre a dos quarts de set de la tarda
els dijous, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents o obtenir-ne còpies.
Així mateix estarà a la disposició dels interessats al web municipal / i a la seu electrònica.
Caldes de Malavella, 15 de novembre de 2017
L’alcalde,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

333020-1176495®

JM/aa
Exp.: 2014016124  C02.031.140

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2017, ha adoptat
l’acord següent:
“Primer. Aprovar inicialment el Pla especial Devesa, redactat pels serveis tècnics munici-
pals, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
Segon. Sotmetre l’expedient, juntament amb l’Estudi ambiental estratègic, a informació
pública, pel termini de 45 dies, mitjançant Edictes publicats en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa local i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament (seu electrònica), de conformitat amb el que disposa l’article 86
bis) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel quals s’aprova el TRLUC i l’article 115 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Llei d’urbanisme.
Tercer. Donar trasllat de l’expedient a l’òrgan ambiental competent, als efectes del que
disposa l’article 86 bis) del DL 1/2010, de 3 d’agost, i  l’article 115 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.”

L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Girona, 16 de novembre de 2017

ANUNCI
Sobre l’aprovació inicial de la modificació d’una ordenança
El Ple, en la sessió ordinària de 5 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment la mo-
dificació de la Normativa de protecció del paisatge rural i urbà pel que fa a les Nor-
mes generals per a la col·locació de pancartes i banderoles a la via pública i per tal
de regular la publicitat dinàmica en el terme municipal de Torroella de Montgrí.
L’acord d’aprovació inicial i el projecte de la modificació de la norma se sotmeten a
informació pública, mitjançant la publicació d’un edicte al BOP de Girona, al DOGC,
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la corpora-
ció i a la pàgina web municipal www.torroella-estartit.cat, per un termini de 30 dies
hàbils comptat des de l’endemà de l’última d’aquestes publicacions, a fi que qual-
sevol persona pugui examinar-los i formular-hi les reclamacions i al·legacions que
consideri oportunes. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap recla-
mació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. La modificació
de l’ordenança no entrarà en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el seu
text en el BOP de Girona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’ar-
ticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL).
Els esmentats documents es poden consultar en hores d’oficina a la Secretaria de
la corporació (plaça de la Vila, 1, de Torroella de Montgrí).
Torroella de Montgrí, 14 de novembre de 2017
L’alcalde, Josep Maria Rufí i Pagès

118010-1176216w
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Ajuntament de Vilademuls

ANUNCI
El Sr. Josep Pujol Costa ha presentat sol·licitud del projecte bàsic i executiu d’ampliació
d’una explotació porcina d’engreix anomenada Mas Ribes a Terradelles de Vilademuls.
De conformitat amb l’article 49.2 i 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’expedient
s’exposa a informació pública per un termini de vint dies hàbils, comptat des de l’última
publicació.
Vilademuls, 20 de novembre de 2017 
Àlex Terés i Cordón, alcalde 


