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D'acord amb el que estableix l'article 119.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer i l’ar ticle 164 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'Urbanisme, s’obre

Danone obre a la
recerca una
col·lecció de 1.800
ceps de bacteris
L’empresa Danone obrirà l’accés a la seva col·lecció de
1.800 ceps de bacteris per fomentar la recerca sobre el paper dels ferments en l’intestí i
la salut, coincidint amb la celebració del centenari del seu
primer iogurt, segons va explicar ahir el president i conseller delegat de Danone, Emmanuel Faber. En concret, la
companyia obrirà l’accés per
als científics a la seva col·lecció de 193 ceps de ferments
làctics i bifidobacteris dipositades en la Col·lecció Nacional de Cultius de Microorganismes, a l’Institut Pasteur,
com també a la mostra de
més de 1.600 ceps del seu
centre de recerca i innovació a
París-Saclay. Es tracta de la
col·lecció de ceps més grans
que hi ha. ■ EFE

tuació UA1d “Crisantem - Edelweis” atorga-

te amb número de protocol 136, durant el

L’acció de Fundesplai
va arribar a 258.656
persones el 2018

l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al diari
El Punt i a la plana web de l’Ajuntament de
Torredembarra, perquè les persones interessades el puguin examinar i presentar, si escau, les al·legacions que considerin pertinents.

“Un altre dels grans reptes és
el compromís amb la sostenibilitat i construir entre tots un
món millor”, va explicar el president de l’entitat.
Fundesplai, que desenvolupa des de fa prop de 50 anys
programes i activitats al costat d’entitats de lleure i del
tercer sector, té un pressupost de 50 milions d’euros i
un equip de 6.000 professionals i 1.400 voluntaris al darrere. Aquest diumenge l’entitat organitza la Festa Esplai
amb un munt d’activitats, al
parc Nou del Prat de Llobregat. ■ E.F.

SEGURETAT

Apareix viva l’estudiant
desapareguda a París
Desenllaç feliç. Natàlia Sánchez Uribe, l’estudiant de la
UAB que cursava un Erasmus
a París i que estava en parador desconegut des del dia 1
de maig, va ser localitzada
amb vida ahir i trasllada a un
hospital, ja que se la va trobar
deambulant desorientada.
Hores abans que la família
confirmés que la noia havia
estat trobada, els pares, que
ja eren a París, havien tramès
un audiocomunicat en què
continuaven demanant ajut

Ajuntament de
Sant Pere de Torelló
EDICTE

Aprovat inicialment pel ple de la corporació
en sessió de data 13 de novembre de 2017,
el projecte de modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal Equipaments Av. Pau Casals 34 de Sant Pere de
Torelló, de conformitat amb l’article 85.4 del
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, es sotmet a informació pública pel
termini d’un mes, comptat des de la data de
l’última publicació del present edicte.
Durant aquest termini podrà ser examinat
per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al carrer Verdaguer
18, perquè s’hi formulin les al·legacions que
s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines.
Gurb, 9 de maig de 2019.
L’alcalde,
Signat: Jordi Fàbrega Colomer

per localitzar la noia però cura
a l’hora d’informar sobre la
desaparició. El dia que va desaparèixer, Natàlia s’estava
canviant de pis perquè se li
havia acabat el contracte al
pis que tenia llogat i anava a
instal·lar-se a casa d’una amiga. Va traslladar-hi dues maletes i va dir que anava a buscar
la resta d’embalums, però no
va tornar ni a casa de l’amiga,
i l’amo del seu pis, que l’esperava per les claus, tampoc la
va veure.■ TURA SOLER

L'expedient podrà ser examinat a les oficines d'Urbanisme de l’Ajuntament de Torredembarra, a la plaça del Castell, núm. 8, de
9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
Torredembarra, 11 d’abril de 2019

Ajuntament de
Montgat
Exp. 1222-1282/2019

Reus, 6 de maig de 2019
L’Administradora Única
Maria Glòria Salvador Sedó

Ajuntament de
Calafell

EDICTE

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local de

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària duta a terme en data 30 d’abril de 2019, va aprovar inicialment la Carta
de Serveis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Se sotmet a informació pública pel termini
de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis.
El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la darrera publicació
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al DOGC o al diari El Punt
Avui.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria Municipal de l’Ajuntament de Montgat en
horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Transcorregut el període d’exposició pública
sense que s’hi hagin presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
RECURSOS:
Contra aquest acte administratiu de tràmit,
que no és definitiu en via administrativa, no
procedeix la interposició de cap recurs, atès
que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu, que s’adopti en el seu dia. No obstant,
podeu exercir qualsevol acció o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Montgat, 3 de maig de 2019
L’alcaldessa
Rosa M. Funtané Vila

BOCA DE LA MINA, S.A.
Es convoca Junta General Ordinària d’accionistes, que es celebrarà al Pavelló 6 de
l’Institut Pere Mata, ctra. de l’Institut Pere
Mata, s/n de Reus, el dia 13 de juny de
2019, a les set de la tarda, en primera
convocatòria, i en segona, si s’escau, el
següent dia 14, als mateixos lloc i hora,
amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau,
dels comptes anuals, així com la gestió
social durant l’exercici de 2018.
Segon. Proposta d’aplicació de resultats
de l’exercici 2018.
Tercer. Aprovació de l’acta de la Junta.
A partir de la present convocatòria, els
senyors accionistes podran examinar en
el domicili social, i obtenir de forma immediata i gratuïta aquells que ho sol·licitin,
els documents que han d’ésser sotmesos
a l’aprovació de la Junta General.

130028-1210219L

Els programes i les accions de
Fundesplai no deixen de créixer. Ho va assenyalar ahir el
seu president, Josep Gassó,
durant la presentació de l’informe anual de l’entitat, que el
2018 va arribar a un total de
258.656 persones. Un increment de prop del 4% que va
acompanyat d’un increment
dels ajuts i de les beques, que
han arribat a 18.400 persones. Gassó va destacar els
programes d’atenció als joves
més vulnerables i la proposta
Encoratja’t, que a les escoles i
als esplais incideix en l’educació per la igualtat de gènere.

termini d’un mes a comptar des del dia de

l’Ajuntament de Calafell, de 23 d’abril de
2019, es va disposar sotmetre a informació
pública l’inici d’expedient per l’atorgament
de llicència d’usos i obres provisionals a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS per ZONA ESPORTIVA I DE LLEURE dins del
PPU 3 Eixample del Barber de Calafell. Expedient 3337/19.
El termini d’informació pública serà de vint
(20) dies hàbils, comptat des de la publicació d’aquest anunci. Durant l’esmentat termini, l’expedient podrà ser examinat a les
oficines municipals del Departament d’Urbanisme, situat al carrer Sant Pere, 29-31,
tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores. També, dintre de l’esmentat termini, es
podran formular totes les al·legacions que
s’estimin pertinents, mitjançant escrit presentat al Registre general de l’Ajuntament
o per qualsevol dels altres mitjans permesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Calafell, 30 d’abril de 2019
El secretari
Alexandre Pallarés Cervilla

Assemblea General Ordinària
Dimarts, 4 de juny de 2019
Hora: 20.00 h en primera convocatòria
i 20.15 h en segona
Lloc: Sala 1 de l’Acadèmia (Major de
Can Caralleu, 1-7, Barcelona)
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de
l’acta anterior
2. Informe de Presidència
3. Informe de Secretaria
4. Informe de Tresoreria
5. Torn obert de paraules
Joan Sala Pedrós
President de l’Acadèmia

864552-1210231L

Ajuntament de
Dosrius
ANUNCI
El Ple municipal, en sessió de data 29 d’abril
de 2019, ha aprovat inicialment la modificació puntual del text articulat de les normes
subsidiàries de planejament de Dosrius en
relació amb els articles 37, 42.bis, 43, 74,
75, 77, 88 i 92.10, de conformitat amb el document redactat pels serveis tècnics municipals.
En el mateix acord s’aprova suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en els
àmbits en què les noves determinacions
comporten una modificació del règim urbanístic.
Aquests àmbits són identificats al plànol de
delimitació de la documentació tècnica. En
tots els casos, els efectes de la suspensió
s’extingiran amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
L’expedient resta sotmès a informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de premsa
periòdica de divulgació en l’àmbit municipal,
a l’efecte de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà publicitat per mitjans telemàtics (e-Tauler i Portal de Transparència al web municipal www.dosrius.cat).
Així mateix s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confronti amb els
del municipi que és objecte del pla i se sotmeti aquest a les consultes que procedeixin
de les administracions públiques afectades i
del públic interessat.
Durant el període d’informació pública, l’expedient es podrà consultar a les oficines de
l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.
Si transcorregut el termini d’informació pública i audiència esmentat no es presenta cap
al·legació al respecte o cap informe que motivi la modificació de la documentació, el pla
s’entendrà aprovat provisionalment sense
necessitat d’ulterior acord, fent tramesa de
tota la documentació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
L’alcalde,
Marc Bosch de Doria

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals
Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places privades lliures...
178801-1209332Q

ECONOMIA

SOCIETAT

da davant la notària Leticia Ballester Azpitar-

de reparcel·lació voluntària de la unitat d’ac-

193062-1210234L

El metro tornarà a tenir serveis mínims durant la jornada
de vaga de demà, que es repetirà els dies 20 i 24 de maig.
Demà les aturades seran de 6
a 10 h, de 16 a 20 h i de 21.35
a 23.35 h. En les dues primeres franges, els serveis mínims seran del 40%, i del
20% en la resta. TMB considera que els serveis mínims
no podran garantir el dret de
mobilitat dels ciutadans, lamenta els perjudicis que haurà de suportar i destaca que
gestiona la crisi de l’amiant de
manera activa, transparent i
responsable. Aquesta serà la
sisena jornada amb aturades
parcials del servei des del gener. L’empresa manté que ha
complert tot allò que demanaven els sindicats, sobretot
per la crisi de l’amiant. Diuen
que han adoptat mesures
com fer exàmens de salut a
més de mil treballadors en actiu i a més de 400 jubilats i
han accelerat la compra de 42
trens per tal que substitueixin
els més antics, entre d’altres
mesures. ■ REDACCIÓ

el tràmit d’informació pública de l’escriptura

850772-1210254Q

Andanes plenes durant una
vaga anterior ■ J. LOSADA

Una de les activitats de la darrera edició de la Festa Esplai, el
2017, que es tornarà a repetir diumenge ■ EPA

Convocatòria de Junta General
Ordinària d’Accionistes
INSTITUT PERE MATA, S.A.
Per acord del Consell d’Administració es
convoca Junta General Ordinària d’accionistes, que es celebrarà al domicili social,
ctra. de l’Institut Pere Mata, s/n de Reus, el
dia 13 de juny de 2019, a 1/4 de 8 de la tarda, en primera convocatòria, i en segona, si
s’escau, el següent dia 14, als mateixos
lloc i hora, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels
comptes anuals, l’informe de gestió, així
com la gestió del Consell d’Administració
durant l’exercici de 2018.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de
l’estat d’informació no financera de l’informe de gestió corresponent a l’exercici
2018.
Tercer. Proposta d’aplicació de resultats de
l’exercici 2018.
Quart. Ampliació del Capital Social amb
càrrec a reserves i consegüent modificació
de l’article 5è dels estatuts.
Cinquè. Renovació parcial del Consell
d’Administració.
Sisè. Facultar el Consell d’Administració
perquè pugui adquirir accions pròpies amb
els límits i les condicions que assenyala la
Llei.
Setè. Aprovació de l’acta de la Junta.
A partir de la present convocatòria, els senyors accionistes podran examinar en el
domicili social, i obtenir de forma immediata
i gratuïta aquells que ho sol·licitin, els documents que han d’ésser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com els informes que segons la legislació vigent han
estat elaborats i el text íntegre de la modificació dels estatuts proposada.
Reus, 6 de maig de 2019
El president del Consell d’Administració,
Joan Amigó Ferrater

ACADÈMIA DE CIÈNCIES
MÈDIQUES I DE
LA SALUT DE CATALUNYA
I DE BALEARS

168591-1210215Q

ANUNCI

HOSPITAL UNIVERSITARI
INSTITUT
PERE MATA

159142-1210229L

Ajuntament de
Torredembarra

Demà i els dies 20 i
24 de maig tornen
les aturades
parcials al metro

141000-1210096L

TRANSPORTS

155040-1210185L

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 9 DE MAIG DEL 2019

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

