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Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

ANUNCI

El ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 d’octubre del 2021, va adoptar un acord
d’aprovació provisional de modificació d’Ordenances Generals de l’exercici 2022, l’aprovació ini-
cial d’una nova ordenança i també l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Ge-
neral de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents, i també del seu text refós en el següent sentit:

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General número 62 del Reglament
regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determina-
des de la via pública, sota control horari limitat “zona blava”, en el sentit de modificar l’article 6
perquè quedi redactat de la següent manera:

“Article 6

1.- El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del passeig Marquès de Casa Riera i la
zona d’estacionament del carrer Lledoners), es prestarà tot l’any i tots els dies de la setmana de
9 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

El servei a les zones blaves del passeig Marquès de Casa Riera i tram de carrer la Pau urbanit-
zat i assenyalat, es prestarà de la següent manera:

- Durant el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’octubre funcionarà tots els dies de la set-
mana de 9 h a 20 h.

- Durant el període comprès entre l’1 de novembre i el 30 d’abril funcionarà els dissabtes, diu-
menges i festius de 9 h a 20 h.

A la zona d’estacionament del carrer Lledoners es prestarà de la següent manera:

- Durant el període comprès entre l’1 de maig i el 30 de setembre funcionarà tots els dies de la
setmana de 9 h a 20 h.

- Durant el període comprès entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril serà d’estacionament lliure.

2. Els vehicles estacionats a la zona blava que no disposin de distintiu efectuaran el pagament
per fraccions d’hora.

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en aquest article es
podran modificar per acord de l’Ajuntament.”

Segon.- Derogar l’antiga Ordenança número 69, reguladora de l’ús dels mitjans electrònics i
aprovar inicialment el text de la nova Ordenança número 69 de transparència i administració digi-
tal, el qual consta oportunament arxivat a l’expedient.

Tercer. Sotmetre a informació pública el present expedient, per un termini mínim 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 cor-
poració, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeri-
ments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de l’última de les publicacions.

L’expedient restarà exposat al públic a la secretaria de la corporació, i el text de les ordenances
també a la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Quart.- 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 ex-
prés, procedint a la publicació del text íntegre de l’ordenança modificada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hà-
bils previst a l’article 65.2 de la llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”

“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2022 i següents, i també el seu text refós.”

L’alcalde
Víctor Llasera Alsina
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Ajuntament de
Berga

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS
PER L’AJUNTAMENT DE BERGA, DELS
ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICA-
CIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17
del text refós de la llei reguladora de les Hi-
sendes Locals aprovat pel reial decret legis-
latiu 2/2004, del 5 de març, s’anuncia que
l’Ajuntament, en sessió del ple de data 4 de
novembre del 2021, ha aprovat amb el quò-
rum legalment exigible, entre d’altres, els
acords següents:
Primer- Aprovar provisionalment per a l’e-
xercici del 2022 i següents la modificació de
les Ordenances Fiscals, els impostos, taxes i
ordenances generals que a continuació es
relacionen:
Enllaç:
http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/r
ecursos/anunci_exp_publica_modificacio_or
d_fiscals_2022.pdf
Segon.- Aprovar el text refós de la totalitat
de les Ordenances Fiscals Municipals, incor-
porat com a Annex-1 al present expedient.
Enllaç: http://www.ajberga.cat/perfil/berga/re-
cursos/recursos/anunci_exp_publica_of_ple
_4_11_2021_text_complet_ofs.pdf
Tercer.- Els acords definitius en matèria de
modificació d’ordenances fiscals per a l’exer-
cici 2022, i també el text refós, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en un dels diaris de major difusió de
la província.
Quart.- Exposar al públic al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament els anteriors acords provi-
sionals, i també el text complet de les Orde-
nances Fiscals aprovades de nou o modifi-
cades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publi-
cació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Cinquè i últim.- Peu  de recursos: quant a
l’aprovació provisional: l’acte de tràmit no po-
sa fi a la via administrativa i no és suscepti-
ble d’impugnació separada per mitjà de cap
recurs.
En cas de no presentar-se al·legacions i es-
devenir definitiva l’aprovació: contra aquesta
disposició, que és definitiva en via adminis-
trativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d'aquest ordre
jurisdiccional del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini màxim de
dos mesos, comptats a partir del dia se-
güent d'aquesta publicació en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona, d'acord
amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la llei
29/1998, del 13 de juliol reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa. Sens
perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que s'estimi pertinent.
Berga, 5 de novembre del 2021
L’alcalde actal.,
Ivan Sánchez Rodríguez

“Quin és el compromís
concret que té el govern es-
panyol d’execució de les in-
versions pressupostades a
Catalunya el 2022? És el
113% que es compleix a
Madrid? És el 66% de mit-
jana de Catalunya? És el
30% d’aquest 2021 fins ara
a Catalunya?”, va etzibar la
portaveu de Junts al Con-
grés, Míriam Nogueras, al
president espanyol en la
sessió de control. Sánchez
va reconèixer que l’execu-
ció real ara per ara “no és
l’adequada” i ho va atribuir
a “dificultats objectives de-
rivades de la pandèmia” i a
“l’alça de les matèries pri-
meres”. Pel que fa als
comptes del 2022, en què
necessita el vot final
d’ERC, Sánchez va prome-
tre “executar completa-
ment” els compromisos de
la inversió territorialitza-
da. “El nostre compromís
amb Catalunya és ferm i
rotund. Complirem el que
hem pressupostat”, va so-

lemnitzar Sánchez.
Nogueras va denunciar

“l’infrafinançament endè-
mic” i va culpar l’Estat de
“deixadesa política” amb
Catalunya. “Com oferirem
els millors serveis si els di-
ners no arriben?”, va dir
Nogueras. Sánchez critica
que Junts faci un discurs
de “greuge territorial”
amb Madrid quan és “fals”.
A Pablo Casado (PP) Sán-
chez li va dir que sent “ver-
gonya aliena” pel que li
diuen dirigents europeus
del líder del PP en conver-
ses privades a Brussel-
les. ■

David Portabella
MADRID

Sánchez admet execució
inadequada i vol complir

El PSOE i Podem han pactat
una cinquantena d’esmenes
conjuntes per modificar la llei
mordassa del PP i una plante-
ja rebaixar la multa que fixa la
norma en funció de la capaci-
tat econòmica del multat. La
reducció arribaria al 50% de
l’import per a persones que
tinguin un salari de fins a 1,5
vegades el salari mínim inter-
professional (SMI) i del 25%
per a qui tingui un sou d’entre
1,5 i 2,5 cops l’SMI. ERC es-
mena el text per extremar su-
pòsits d’identificació i que
obeeixin a “sospita raonable i
argumentada en fets i dades
objectius”, i Junts per Catalu-
nya proposa que no es pena-
litzin actes aptes per impedir-
los, sinó aquells que efectiva-
ment impedeixin una acció
de les autoritats, per preser-
var el dret de manifestació i
de protesta i no criminalitzar
qualsevol concentració. ■

Sánchez al ple del Congrés previ
a la sessió de control ■ EFE
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Multa en funció
de la renda en
la llei mordassa

La fiscalia sol·licita tres
anys de presó i 17 d’inha-
bilitació a càrrec públic
per a Josep Lluís Alay, cap
de l’oficina de l’expresi-
dent Puigdemont, en acu-
sar-lo d’un delicte de pre-
varicació i un de malversa-
ció per la despesa d’un
viatge a Nova Caledònia el
2018. La seva defensa,
exercida pel penalista
Gonzalo Boye, reitera que
va ser un viatge institucio-
nal i la despesa, de 4.732
euros, va ser validada per
la Generalitat, i a la cap
que va aprovar-la se li va
arxivar l’acusació.

“Davant la persecució

de la fiscal Teresa Duerto
avalada per la jutgessa
Olalla Ortega per empre-
sonar-me, només tinc una
resposta: seguiré lluitant
per la independència de
Catalunya fins que em mo-
ri”, va piular ahir l’histo-
riador, investigat en un al-
tre jutjat de Barcelona
amb altres persones en el
cas Volhov, sobre finança-
ment del moviment inde-
pendentista, i des de l’es-
tiu passat a l’Audiencia
Nacional per impulsar
Tsunami Democràtic.

En l’escrit d’acusació, la
fiscal sosté que Alay es va
“excedir” en les seves fun-
cions com a responsable
de l’oficina de Puigde-
mont, càrrec per al qual va

ser nomenat el juliol del
2018, i a l’octubre va re-
servar a l’empresa con-
tractada per la Generali-
tat un bitllet d’avió a Nova
Caledònia per 4.394 eu-
ros. Hi afegeix que aquest
viatge va ser contractat
després que Alay rebés un
correu electrònic en nom
del Front d’Alliberament
Nacional Canac i Socialis-
ta de Nova Caledònia per-
què “a títol personal i del
moviment independentis-
ta català” participés en la
promoció del referèndum
impulsat pel partit la set-
mana prèvia de la celebra-
ció. A més del bitllet, hi va
afegir dues factures de181
i 116 euros d’àpats. La fis-
cal hi precisa que Alay “va
reclamar aquests diners
tot sabent que es tractava
d’un viatge personal aliè a
les seves funciones com a
cap de l’oficina”, i que la
responsable de Presidèn-
cia i els funcionaris que ho
van validar “no sabien
aquesta injustícia”, i per
això sol·licita castigar-lo.
Ara, Alay ha de presentar
l’escrit de defensa, i l’Au-
diència de Barcelona ha de
fixar la data del judici. ■

La fiscal demana tres anys de
presó per a Alay per un viatge
a L’acusa de prevaricació i de malversar 4.732 euros en anar a Nova Caledònia com a cap de
l’oficina de l’expresident Puigdemont el 2018 a La despesa, però, va ser validada per la Generalitat

Mayte Piulachs
BARCELONA

El director de l’oficina del president Carles Puigdemont, l’historiador Josep Lluís Alay, en una
imatge del 2020 ■ JOSEP LOSADA


