EDICTE
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió ordinària del dia 2
d’abril de 2019, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal núm. 2.4, reguladora dels preus públics per la utilització
puntual d’espais de l’Edifici CITA, per a l’activitat de restauració (Exp. 132/2019).

SOCIETAT

Alumnes de
Terrassa recullen
702 quilos de
brossa de la riera
Una de les nenes que ahir van participar a les activitats
lúdiques de la Festa Esplai de Fundesplai

Més de 10.000 persones van
participar ahir a la 33a edició
de la Festa Esplai, la “gran festa” del món de l’educació en
el lleure a Catalunya que Fundesplai (Fundació Catalana de
l’Esplai) va celebrar al parc
Nou del Prat de Llobregat. Entre les 11 i les 5 de la tarda es
van oferir més de 50 activitats
lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies, entre les
quals hi havia activitats de
circ, espectacles musicals, tallers de sostenibilitat, jocs gegants, programació de robots,

circuit de ferrocarril en miniatura o rondallaires, així com
una zona de restauració i pícnic.
La festa també va constar
d’un acte central, que va incloure la presència del president de la Generalitat, Quim
Torra, i l’alcalde del Prat de
Llobregat, Lluís Tejedor, juntament amb el president de
Fundesplai, Josep Gassó, que
va agrair la col·laboració dels
més de 300 voluntaris i voluntàries que van fer possible la
festa. ■ REDACCIÓ

Maletes, patinets, carros de la
compra, extintors... Alumnes
de tercer d’ESO de l’institut
Egara de Terrassa van aconseguir recollir 702 quilos de
brossa de la riera de Terrassa
en una hora i mitja. La iniciativa s’emmarca en un projecte
de servei a la comunitat impulsat pel Departament d’Ensenyament. L’acció s’emmarca, a més, dins la Setmana
Europea de Prevenció de Residus i ha tingut la participació
de l’AMPA, l’associació de veïns de Can Parellada Per la
Unitat del Nostre Barri, associació de veïns de les Fonts i la
Comissió de les Rieres de
Terrassa.■ REDACCIÓ

SOCIETAT

SOCIETAT

S’examinen 11.200 persones
en les oposicions d’infermeria
de l’ICS per a 3.300 places

Desallotgen de matinada
els acampats a la Gran Via
en defensa de l’habitatge

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Infermeria, ahir van tenir lloc les proves per a les
oposicions a 3.301 places d’infermeria de l’Institut Català de la Salut (ICS). Un total d’11.216
persones estaven cridades a examinar-se en la
convocatòria que va portar més de 7.000 aspirants a fer les proves a Barcelona, més de
1.000 a Tarragona i Girona i gairebé un miler a
Lleida. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el
director gerent de l’ICS, Josep Maria Argimon,
van visitar els aspirants al campus de la UPF a
la Ciutadella, per desitjar-los sort. A l’ICS, hi treballen unes 43.000 persones, 12.750 de les
quals són d’infermeria, amb una proporció d’un
88% de dones i un 12% d’homes. ■ REDACCIÓ

Agents dels Mossos d’Esquadra van desallotjar
ahir a les quatre de la matinada l’acampada a la
Gran Via, a l’altura de la plaça Universitat, que
la plataforma Què més ha de passar? havia organitzat en defensa del dret a l’habitatge. L’actuació policial va tenir lloc quan la majoria dels
concentrats estaven dormint i no hi va haver incidents. La plataforma, que havia previst un seguit d’actes per a diumenge, va congregar una
vintena de persones en un vermut col·lectiu
sense previsió de tornar a ocupar la Gran Via.
Els activistes reclamaven amb la seva acció
l’expropiació de pisos de la banca, la rebaixa
d’un 50% dels preus del lloguer i aturar els
desnonaments. ■ REDACCIÓ

181122-1142851®

Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 3 de maig de 2019
El president
Sr. Constantí Aranda Farrero

Ajuntament de
Castellbisbal
Patrimoni Urbà
Ref.: 2019/1/PA
/jm

865513-1210427Q

Una part dels participants
en la neteja de la riera

De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del Text
refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text de
l’Ordenança fiscal aprovada estaran exposats al públic a la secretaria del Consell Comarcal durant el període de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPL o en el
diari El Punt Avui, diari de màxima difusió de
la província, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin convenients.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29.4.2019, ha aprovat inicialment la modificació puntual número 8
del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Castellbisbal, amb la finalitat de modificar les condicions d’edificació i usos en
zona industrial per facilitar la instal·lació
de plaques fotovoltaiques, actualització
de referències a normativa sectorial, i
correcció d’errades en l’àmbit de protecció de sistemes (clavegueram).
Aquesta proposta de modificació puntual
se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes a publicar
en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el diari “El Punt Avui”, així
com la seva exposició durant l’esmentat
termini en el tauler d’edictes de la població i seu electrònica municipal, a l’efecte
que s’hi pugin formular al·legacions o bé
observacions.
Durant aquest termini l’expedient es
podrà examinar al departament de Patrimoni Urbà, a la segona planta de l’edifici
d’aquest Ajuntament, avinguda Pau Casals, número 9, en horari de 8 a 14 h, i
de manera telemàtica a la seu electrònica municipal (www.castellbisbal.cat).
Castellbisbal, 9 de maig de 2019
L’alcalde (Joan Playà Guirado).
Document signat electrònicament

Ajuntament del
Masnou
EDICTE

Aprovació inicial del Reglament dels bucs
d’assaig musical del Masnou
Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 25
d’abril de 2019, l’expedient d’aprovació inicial del Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou, se sotmet a informació pública pel termini de 30 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, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària, a la publicació “El
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament, de conformitat amb el que
determina l’art. 178.1.b) 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, a l’objecte que tots els que
es considerin interessats per l’aprovació de
l’esmentat expedient puguin formular, per
escrit, les al·legacions o observacions que
estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.
El termini d’informació pública començarà a
comptar l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB.
En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena, l’esmentat Reglament
dels bucs d’assaig musical del Masnou es
considerarà aprovat definitivament a tots els
efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció Cívica d’aquest Ajuntament del
Masnou, situat al c. Roger de Flor, 23, 1r,
08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a
divendres de 8:30 a 14:00 hores, i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
El Masnou, 29 d’abril de 2019
El secretari general,
Roca Priante, Gustavo Adolfo

185033-1210322L

POLIESPOR SA
El Consejo de Administración de la Sociedad
convoca a los señores accionistas a la junta
general ordinaria y extraordinaria a celebrar
en el domicilio social situado en calle Motors,
número 2-8, Polígono Industrial El Foix, de
L’Arboç del Penedès, el día 27 de junio de
2019 a las 17 horas, en primera convocatoria
y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora,
en segunda convocatoria, para tratar sobre el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Junta General Ordinaria:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales y el informe de
gestión, en su caso, correspondientes al
ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso,
de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Junta General Extraordinaria:
Cuarto.- Ampliación del capital social, con
cargo a la cuenta de reservas voluntarias o
transformación de la Sociedad en Sociedad
de responsabilidad limitada, a fin de dar
cumplimiento al artículo 4 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Todos los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta están en el domicilio
social a disposición de los señores
accionistas, los cuales podrán ejercitar sus
derechos de información previa, en los
términos previstos en la Ley de sociedades de
capital, y pedir la entrega o envío gratuito de
los mismos.
L’Arboç del Penedès, a veinte de marzo de
2019.
Firmado.- Isidro Cañaveras Fernández.
Presidente del Consejo de Administración.

Ajuntament de
Premià de Mar
Àrea d’Atenció Social i a les Persones
Atenció social/Acció social

ANUNCI
La Junta de Govern, per acord de data 8 de
maig de 2019, aprova la convocatòria de
subvencions a entitats per a actuacions d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat
social, per a l’exercici 2019, d’acord amb el
que s’especifica a les bases específiques reguladores aprovades per acord de la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada 13 de març de 2019 i publicades al
BOPB de data 22 de març de 2019.
El contingut de la convocatòria i les bases
específiques poden ser consultats a la pàgina web municipal (www.premiademar.cat) i a
les cartelleres d’informació municipal.
El termini per a la presentació de sol·licituds
de subvenció és de 30 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria al BOPB.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran mitjançant
l’enllaç https://www.epremia.net/ovac.
Premià de Mar, 9 de maig de 2019
L’alcalde
Miguel Ángel Méndez Gil

Ajuntament de
Caldes de Montbui
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

832615-1210347L

Fundesplai reuneix
10.000 persones a la
gran festa del lleure

135048-1210388L

151527-1210387L

SOCIETAT

135085-1210469Q
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 13 DE MAIG DEL 2019

En compliment del que disposa l’article 17 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en
sessió del Ple de data 25 d’abril de 2019 ha
aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre
d’altres, els acords següents:
“Primer. Aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la
Taxa per l’ocupació i l’ús ocasional del domini
públic local, així com el seu text refós.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament aquests acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança
fiscal modificada, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició
pública dels acords d’aprovació provisional de
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10.
Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal, així com el seu
text refós, seran objecte de publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal.
Sisè. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals entraran en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de l’acord d’aprovació definitiva.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui hi tingui un interès directe o en
resulti afectat, en els termes previstos a l’article
18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi
oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública, si no s’han presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
Caldes de Montbui, 7 de maig de 2019
L’alcalde
Jordi Solé i Ferrando

