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Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

ANUNCI
En sessió de Ple celebrat en data 25 de novembre de 2021 s’han adoptat els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de  l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del nou Reglament
pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mit-
jançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la darrera de les publicacions.
L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text del Reglament tam-
bé en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat cap al·legació ni
reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés,
procedint a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Així mateix es
publicarà anunci de remissió en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al web i al
Butlletí Informatiu municipal.”
Per la qual cosa se sotmeten aquests acords a informació pública durant el termini de 30 dies per
tal que els possibles interessats en el procediment formulin al·legacions. En el supòsit que no es
formulin al·legacions o suggeriments els acords provisionals esdevindran definitius.
L’alcalde
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, 2 de desembre de 2021

Va passar fa un any, però
la revelació que Downing
Street, l’oficina del primer
ministre britànic, va cele-
brar una festa prenada-
lenca en ple confinament
ha enfonsat Boris John-
son en una altra crisi que
amenaça de debilitar en-
cara més el seu ja afeblit li-
deratge. Les rialles de l’ex-
portaveu del govern Alle-
gra Stratton en un vídeo
filtrat als mitjans s’han
convertit en una de les
imatges de l’any. Una llosa
amb conseqüències im-
previsibles sobre Johnson.
De la festa n’hi havia algu-
na cosa més que sospites
des que el diari Daily Mir-
ror va revelar la seva exis-
tència fa deu dies. Però
una cosa és una informa-
ció que cita fonts anòni-
mes i una altra, veure la
cara de l’executiu fent
broma sobre com amagar
la festa a la premsa. El ví-
deo difós abans-d’ahir pel
canal ITV mostra un simu-

lacre de roda de premsa en
què funcionaris de Dow-
ning Street preparen la
portaveu per a les possi-
bles preguntes dels perio-
distes. Amb la seva dimis-
sió ahir com a portaveu de
la cimera COP26, Strat-
ton es converteix en la pri-
mera víctima política de
l’escàndol. L’actitud de
l’equip de Johnson ha irri-
tat una societat que
aquells dies comptava els
seus morts per centenars i
que, en molts casos, ni va
poder acomiadar-se dels
seus éssers estimats per
les restriccions. El vídeo
també va irritar el seu par-
tit. El premier va intentar
sortint-se’n com va poder
ahir a la cambra baixa. Va
demanar perdó pel vídeo i
va anunciar una investiga-
ció sobre una festa que ell
manté que no es va fer. Tot
això passava el dia que es
reintroduïen restriccions
com treballar des de casa
tothom qui pugui o el pas-
saport de vacunació per a
clubs nocturns i especta-
cles massius. ■

Un nou escàndol
posa contra les
cordes Johnson
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a El ‘premier’ demana perdó pel vídeo
de la festa de Nadal a Downing Street

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson,
durant la sessió de control a la cambra baixa, ahir ■ EFE

Crítiques a la
reforma de les
pensions de Sánchez

ESTAT ESPANYOL

Les farmacèutiques Pfizer-
BioNTech asseguren que es-
tudis preliminars demostren
que una tercera dosi del seu
vaccí neutralitza la variant
òmicron. Van indicar que una
dosi de reforç amb la versió
actual del vaccí multiplica per
25 els anticossos. Tot i això,
van anunciar una vacuna es-
pecífica contra l’òmicron, que
confien que estigui disponible
el març del 2022. ■ REDACCIÓ

Pfizer diu que la dosi
de reforç és eficaç
contra l’òmicron

FRANÇA

El ministre francès de la Petita
i Mitjana Empresa, Alain Gri-
set, va presentar la renúncia al
càrrec després d’haver estat
condemnat per haver amagat
dades en la declaració de pa-
trimoni que va haver de fer
com a membre del govern.
Dues hores abans de dimitir,
Griset, en el càrrec des del ju-
liol del 2020, havia estat sen-
tenciat a sis mesos de presó i
3 d’inhabilitació. ■ REDACCIÓ

Plega un ministre en
ser condemnat per
ocultació de béns

L’executiu de Pedro Sánchez
ha confirmat que fins a cinc
ministeris –Interior, Afers Es-
trangers, Defensa, Presidència
i Hisenda– assumeixen des-
peses de suport a la casa re-
ial, al marge de la partida des-
tinada explícitament a La Zar-
zuela, de 8,4 milions d’euros
anuals, segons el pressupost
per al 2022. Així ho reconeix
en una resposta parlamentà-
ria al PNB. ■ REDACCIÓ

L’Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) es mostra
crítica amb la reforma de les
pensions de Pedro Sánchez,
en un informe en què critica
que hagi abandonat un ajusta-
ment automàtic com ara el
factor de sostenibilitat pel me-
canisme d’equitat intergenera-
cional. Demana treballar més
anys, més cotitzacions o pen-
sions més baixes. ■ REDACCIÓ

OCDE

El govern destina
més diners a la casa
reial dels que diu
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