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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 25 DE DESEMBRE DEL 2017

SOCIETAT

Els Mossos
detenen un home
per enaltiment
del gihadisme

ANUNCI

La Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en sessió del dia 12 de
desembre de 2017, ha acordat l’aprovació inicial del Pla de Millora
Urbana de l’àrea residencial de la
Vallençana Baixa.
Aquest projecte resta a disposició
del públic per un període d’un mes
des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent al
BOP, en un diari de difusió local, al
tauler de edicte de la casa consistorial, i web de l’Ajuntament als
efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.
La qual cosa es fa pública per al

SOCIETAT

Vora 200 treballadors de la
Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai) han participat en
una acció simbòlica a la seva
seu del Prat de Llobregat per
afegir-se a la campanya
Adam, la joguina que no existeix, que la cooperativa Abacus promou. L’acte va consistir a posar-se les ulleres màgiques per veure la realitat sense estereotips. D’aquesta manera es vol fer èmfasi en la
necessitat de reflexionar sobre el paper que exerceixen
els estereotips de gènere a

Ajuntament de
Tiana

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2017
va aprovar inicialment la modificació
de les bases específiques reguladores
de l’atorgament de subvencions sobre
l’import de l’Impost de Béns Immobles
per a persones en una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.
L’expedient resta exposat al públic pel
termini de trenta dies, a comptar des
de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest Edicte al BOP o al DOGC,
per tal d’examinar-lo i presentar-hi
possibles reclamacions, i restaran definitivament aprovades les bases modificades, en el cas de no presentar-se’n.
(exp. 2246/17)
Tiana, 11 de desembre de 2017
L’Alcaldessa
Signat: Esther Pujol Martí

l’hora de decidir els regals
que es compren per Nadal.
La campanya que es promou aquestes festes inclou la
venda d’un lot solidari que
conté un manifest infantil i les
ulleres màgiques. Aquests
lots es venen a totes les botigues de la cooperativa Abacus i mitjançant el web online.abacus.coop, al preu de
dos euros. El benefici de la
venda d’aquests lots es destinarà íntegrament a Fundesplai i a la seva proposta educativa Encoratja’t, que durant

aquest curs 2017/18 i també
el curs 2018/19 promourà
entre 85.000 infants i joves
d’escoles i centres d’esplai la
igualtat de gènere i la violència zero.
Fundesplai s’ha proposat
dedicar l’any 2018 a combatre tot tipus de situacions de
sexisme, masclisme, assetjament, LGTBIfòbia i tota la violència que se’n deriva entre
els joves per tal d’aconseguir
una societat més igualitària i
lliure de tota mena de discriminació. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Àrea Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda
Departament de Gestió Tributària

EDICTE
Amb data 18 de desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va adoptar l’acord de
modificar provisionalment les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals i l’Ordenança
reguladora dels Preus Públics següents:
Impost sobre béns immobles. OF núm. 2
Impost sobre activitats econòmiques. OF núm. 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. OF núm. 4
Taxa per expedició de documents administratius. OF núm. 7
Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. OF núm. 15
Taxa de registre i recollida d’animals. OF núm. 16
Taxa per prestació de serveis de mercats. OF núm. 19
Taxa per serveis d’atenció a les persones. OF núm. 20
Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. OF núm. 22
Taxes per aprofitament o utilització privativa del domini públic municipal. OF núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus públics municipals. OF núm. 29
En compliment dels acords Tercer i Quart, s’inicia el termini d’exposició pública de l’acord precedent
al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província i també en un diari de gran difusió de la província.
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.
En cas de no haver-se produït reclamacions, transcorregut el termini d’exposició pública, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les
Ordenances, les quals entraran en vigor l’endemà d’aquesta publicació i regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
Vilanova i la Geltrú, 19 de desembre de 2017
La Presidenta de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Glòria García Prieto

tar-se al departament de Serveis
Jurídics de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de
8 a 14 hores, Av. de la Unitat 6.
L’alcaldessa,
Sra. Laura Campos Ferrer
Montcada i Reixac,
19 de desembre de 2017

109004-1127790w

Ajuntament de
Palafolls

EDICTE

El dia 12 de desembre de 2017, l’alcalde,
per mitjà del decret 1688/2017, ha resolt
sotmetre a informació pública l’estudi
ambiental estratègic (informe de sostenibilitat ambiental), conjuntament amb la
modificació de pla general d’ordenació
en l’àmbit discontinu del sector 33, aprovada inicialment el dia 13 de febrer de
2015 mitjançant acord del Ple, durant un
termini de quaranta-cinc dies, durant els
quals l’expedient podrà ser consultat a la
seu electrònica municipal i a les dependències de la Secretaria municipal
(de dilluns a divendres, de 9 a 14). L’acte
que disposa aquesta informació pública
és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament, sense perjudici que els legitimats
activament puguin interposar qualsevol
altre recurs ajustat a dret.
Valentí Agustí i Bassa, Alcalde
Palafolls, 12 de desembre de 2017

Ajuntament de
Pontons
ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

851275-1179144w

El Projecte esmentat podrà consul-

138268-1179141w

seu general coneixement.

El Ple de l’Ajuntament de Pontons en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2017 va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
1r. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic vigents al municipi de Pontons per tal de precisar el sistema viari del Carrer de l’Ombra, d’acord amb l’àmbit territorial, la qualificació, ús i paràmetres continguts a la documentació tècnica de suport del present acord i que obra a l’expedient.
2n. Exposar al públic el present acord per un termini d’un mes, mitjançant la publicació dels oportuns
edictes al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de més circulació de la província, i a la pàgina web municipal. En el
cas que en el termini referit no es produeixin al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat provisionalment.
3r. Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació i d’enderrocament en els àmbits
afectats per la modificació objecte d’aquest acord.
4t. Notificar en el termini màxim de deu dies el present acord als interessats.
5è. Demanar els informes corresponents als organismes sectorials per raó de la seva competència i
incorporar-los a l’expedient.
6è. Facultar el senyor Alcalde, o persona en qui delegui, per tal que signi tota la documentació precisa per fer efectius els acords presos.
L’expedient de referència se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de
la data en què es verifiqui la darrera publicació d’aquest anunci de les previstes, perquè es puguin
formular reclamacions i al·legacions. L’esmentat expedient es podrà consultar a les oficines d’aquest
Ajuntament, Plaça de la Vila, núm. 1, de dilluns a divendres no festius de 9.30 a 13.00 hores.
L’Alcalde, Lluís F. Caldentey i Querol
Pontons, 19 de desembre de 2017
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Fundesplai i Abacus, contra els
estereotips de gènere en els jocs

135201-1179143w

Ajuntament de
Montcada i Reixac

837803-1179126w

■ REDACCIÓ

Treballadors de Fundesplai amb les ulleres màgiques posades ■ ABACUS FUNDESPLAI

130045-1179224w

Els Mossos d’Esquadra han
detingut a França un home de
nacionalitat algeriana, de 32
anys, acusat d’un presumpte
delicte d’enaltiment del terrorisme gihadista. La investigació va començar el setembre
del 2016 quan van localitzar
un perfil actiu a les xarxes socials, en concret a Facebook,
que feia difusió de missatges
amb continguts que convidaven a cometre accions terroristes.
Des del gener d’aquest
any, els serveis antiterroristes
dels Mossos d’Esquadra han
detingut 13 persones en sis
operacions diferents. Aquest
2017, segons va informar ahir
el Departament d’Interior a
través d’un comunicat, ha estat “l’any amb més activitat
policial en l’àmbit de la lluita
contra el terrorisme gihadista,
que va tenir el seu punt àlgid
amb la gestió dels atemptats
de Barcelona i Cambrils”. En
els últims cinc anys els Mossos han detingut 29 persones,
han investigat les activitats de
42 més en un total de 16 operacions antiterroristes instruïdes per l’Audiencia Nacional.

