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SOCIETAT

Els centres sanitaris que van
patir un ciberatac recuperen
gran part dels seus sistemes
Els centres sanitaris afectats per un ciberatac
rebut divendres ja havien recuperat ahir gran
part dels sistemes informàtics que es van veure
compromesos. Segons ha informat el govern,
els centres, que formen part del Consorci Sani-
tari Integral, van rebre l’atac informàtic de mati-
nada però el pla de seguretat de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya va aconseguir
contenir-ne l’abast i mantenir l’activitat essen-
cial. Així, el pla de contingència ha permès
mantenir l’assistència sanitària, tot i que amb
algunes excepcions, així com recuperar la infor-
mació amb còpia al núvol i establir límits a l’ac-
cés als sistemes. L’atac va bloquejar els histo-
rials i va impedir programar proves. ■ ACN

Òmnium Cultural va inaugurar
aquest cap de setmana la se-
va nova seu a l’Alguer amb
l’objectiu d’impulsar l’ús social
del català a la ciutat sarda.
“Volem defensar i promoure
la llengua i cultura catalanes
per enfortir-nos col·lectiva-
ment”, va assegurar el presi-
dent d’Òmnium, Xavier An-
tich, que va encapçalar una
àmplia representació de l’enti-
tat en el 30è aniversari d’Òm-
nium Cultural de l’Alguer.

“Ara cal avançar cap al ple
reconeixement oficial i, sobre-
tot, cap al màxim ús social del
català”, va continuar Antich,
que va anunciar un nou con-
veni de col·laboració. “Treba-
llarem per aconseguir alian-
ces que garanteixin la presèn-
cia del català a l’escola i l’ad-
ministració”, va precisar.

SOCIETAT

La nova seu d’Òmnium a l’Alguer
impulsarà l’ús social del català

Antich va estar acompa-
nyat del president d’Òmnium
Cultural de l’Alguer, Stefano
Campus, que va assegurar
que des de l’Alguer continua-
ran “treballant perquè el cata-
là no caigui en la folklorització.

Però, per això, calen més so-
cis, que ens donin idees”.

La nova seu d’Òmnium, si-
tuada al centre de la ciutat
sarda, serà l’epicentre de l’ac-
tivitat i els projectes de la sec-
ció local de l’entitat. ■ ACN

Xavier Antich i Stefano Campus, a l’Alguer ■ ACN

Precintada una
botiga amb 133
quilos de gènere
en mal estat

SOCIETAT

Efectius dels Mossos d’Es-
quadra, de la Guàrdia Urbana
de l’Hospitalet de Llobregat i
inspectors sanitaris van co-
municar ahir el tancament
preventiu d’una botiga de
queviures “per risc sanitari”,
ubicada a aquesta població.
Segons la policia, l’operació es
va dur a terme divendres, cap
a la una del migdia. La inter-
venció va acabar amb un total
de 133 quilos d’aliments i 32
litres d’oli precintats. L’establi-
ment tenia a la venda produc-
tes amb la data de caducitat
esborrada o bé embolicats
sense etiquetatge. Entre els
aliments que la policia i els
inspectors sanitaris van tro-
bar en el congelador de la bo-
tiga, hi havia una “cabra amb
pell”, que es venia per 10 eu-
ros. ■ ACN

Cunit compra un dron d’alta
gamma per controlar trànsit
i cultius de marihuana

SOCIETAT

La policia local de Cunit ha adquirit un dron
d’última generació per utilitzar-lo en dispositius
de control de trànsit i detectar cultius de mari-
huana a les urbanitzacions. Són dos dels pro-
jectes amb els quals treballa el cos, que fins ara
disposava d’un dron de gamma baixa, que des-
tinava principalment a tasques de vigilància a
les platges. El nou aparell incorpora una càme-
ra tèrmica i està capacitat per captar imatges
de precisió volant a més de 600 metres d’altu-
ra. Dels 33 agents del cos, un dels pioners en
l’ús d’aquesta tecnologia a escala local, vuit es-
tan formats per pilotar drons i cinc més ho es-
taran aviat per tal que l’aparell es pugui enlairar
en qualsevol moment. ■ ACN
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Àrea/Servei: Territori i Urbanisme 
Expedient núm.: 461/2022
Procediment: Pla especial urbanístic 
EDICTE de l’Ajuntament de Moià de 
l’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla especial de reforma interior (PERI) de 
Montví de Baix, Polígon A1 de Moià.
Es fa públic que l’Ajuntament de Moià, en 
sessió del ple de data 21 de setembre de 
2022, va aprovar inicialment la Modificació 
del Pla especial de reforma interior (PERI) 
de Montví de Baix, Polígon A1 de Moià, 
adoptant els acords següents:
“PRIMER.  APROVAR inic ialment la 
Modificació del Pla especial de reforma inte-
rior (PERI) de Montví de Baix, Polígon A1 
de Moià, segons proposta de data setembre 
de 2022, redactada pel Sr. Josep Serra i 
Vicente, enginyer de camins, canals i ports, 
col·legiat 6701, de l’empresa Paymacotas 
Engineering S.A.
SEGON.  SOTMETRE l ’expedient al 
t ràmit  d’ informació públ ica pel ter-
m in i  d ’un  mes  mi t jançan t  anunc i 
en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB) i en un dels diaris de prem-
sa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, al tauler d’anuncis i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, comptat 
des de la darrera públicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del TRLU.
TERCER. SOL·LICITAR simultàniament al 
tràmit d’informació pública informe sectorial 
a les administracions que vegin afectades 
les seves competències d’acord amb el que 
estableix l’article 85.5 del TRLU. A aquests 
efectes, SOL·LICITAR informe a:
- Serveis Territorials de Carreteres de la 
Catalunya Central.
- Agència Catalana de l’Aigua. 
QUART. SOL·LICITAR a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’infor-
me que determina l’article 87 del TRLU, que 
s’haurà d’emetre en el termini de 2 mesos.
CINQUÈ. REQUERIR els informes precep-
tius a les companyies subministradores 
de serveis d’aigua potable, telefonia, gas i 
electricitat, durant el període d’informació 
pública.
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord als titulars 
afectats per les expropiacions, finques i 
altres interessats.
SETÈ. FACULTAR l’alcalde per a l’execució 
dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.”
El text íntegre del projecte aprovat està 
a disposició dels interessats a la web 
d’aquest Ajuntament a l’enllaç:
https://www.moia.cat/web/obres-publiques/
Es fa públic a l’efecte de la presentació de 
les al·legacions i els suggeriments que es 
considerin convenients, per un termini d’un 
mes comptat a partir de l’endemà d’aquesta 
publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. Igualment, durant el referit 
termini podrà ser examinat per qualsevol 
interessat en les dependències municipals 
perquè s’hi formulin les al·legacions que 
s’estimin pertinents. En el supòsit de no 
presentar-se’n cap, aquest expedient que-
darà definitivament aprovat i el text entrarà 
en vigor a partir de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província.
Moià, 5 d’octubre de 2022
Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde

Ajuntament de
Moià  

135152-1263355Q

EDICTE

Per decret d’Alcaldia, en data 1 de juny de 

2021, es va aprovar inicialment el “Projecte 

d’urbanització del Polígon II (unitats D i 

E) del Pla parcial del sector 6, Riera del

Gorg, de les Normes complementàries i 

subsidiàries del planejament de Sant Vicenç 

de Montalt”.

El document es va sotmetre a informació 

pública pel període d’un mes mitjançant 

edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en un diari de premsa periòdica 

dels de més divulgació a l’àmbit municipal. 

Se’n va informar les empreses de 

subministrament de serveis afectades 

i es va sol·licitar informe a l’Agència 

Catalana de l’Aigua i a la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobil i tat de la 

Diputació de Barcelona.

Transcorregut el termini d’exposició pública 

sense que s’hagués produït cap reclamació, 

per decret d’alcaldia de data 12 de maig 

de 2022, es va aprovar definitivament el 

projecte d’urbanització. La qual cosa es fa 

pública per al seu coneixement general.

L’alcalde,

Víctor Llasera i Alsina

Sant Vicenç de Montalt, 18 de maig de 2022 

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

135152-1263305L

Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 2020/141
ACLARIMENT DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES COMPLEMENTÀRIES I SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT (UA9) A L’ÀMBIT DELIMITAT 
PEL PASSATGE COSTA DAURADA (CARRER MARESME) I PELS CARRERS COSTA 
DAURADA, MONTNEGRE I PICA D’ESTATS.
En sessió de Ple celebrat en data 28/7/2022 es va aprovar inicialment la Modificació puntual de 
les Normes complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt (UA9) a 
l’àmbit delimitat pel passatge Costa Daurada (carrer Maresme) i pels carrers Costa Daurada, 
Montnegre i Pica d’Estats.
Simultàniament es va acordar sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit 
d’informació pública pel termini de dos (2) mesos, comptat des de la seva publicació mitjançant 
edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en un diari de premsa periòdica dels de més divulgació a l’àmbit municipal i a la web municipal 
de l’Ajuntament, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions.
En cas que el tràmit d’informació pública coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost, 
el termini per a la presentació d’al·legacions s’entendrà ampliat en un mes.
En data 3 d’agost de 2022 es va publicar en el diari El Punt Avui i al web municipal l’anunci 
d’informació pública.
En data 5 d’agost de 2022 es va publicar en el BOPB l’anunci d’informació pública.
Per tant, el període d’informació pública finalitzaria el 7/11/2022, perquè el dia 6 de novembre 
s’escau en diumenge.
La publicació d’aquest anunci d’aclariment no altera el termini d’exposició pública de l’esmentada 
modificació puntual de les NNSS UA9.
La qual cosa es publica per al seu coneixement general.
L’alcalde,
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, 5 d’octubre de 2022 

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
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Ajuntament de 
Caldes de Montbui

ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança 
municipal reguladora de guals i estacionaments reservats. Expedient 4025/2022.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2022, va aprovar els 
acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de guals i esta-
cionaments reservats pel que fa a la modificació dels articles que es relacionen seguidament:

[Les modificacions de l’articulat de l’ordenança les podeu consultar al tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui: https://seu.caldesdemontbui.cat/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=6854]

Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient per termini de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant els anuncis correspo-
nents al BOPB, al DOGC, al web municipal, en un dels mitjans de premsa escrita diària i en el 
tauler d’anuncis de la corporació.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini 
d’informació pública, la modificació de l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprova-
da definitivament sense necessitat de cap més tràmit.

Un cop aprovada definitivament, la modificació de l’Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al BOPB, al web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament: El text de l’acord plenari adop-
tat i el text íntegre de la modificació.

b) Al DOGC: la referència al BOPB on s’hagi publicat l’acord plenari adoptat i el text íntegre de 
la modificació.

Quart. Aprovada la modificació de l’Ordenança definitivament, es donarà trasllat de l’acord 
definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya en el termini màxim de quinze dies, i l’Ordenança entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i 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.

Cinquè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs, 
sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.»

Durant el termini indicat, l’expedient es podrà consultar, amb cita prèvia, a l’àrea de serveis 
territorials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tots els dies laborables de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 hores, i a través del web municipal www.caldesdemontbui.cat, per tal que s’hi puguin 
formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 4 d’octubre de 2022

Isidre Pineda Moncusí

Alcalde
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IDENTIFICACIÓ:
Àrea/Servei: Territori i Urbanisme 
Expedient núm.: 2081/2022
Procediment: Aprovació obra local ordinària 

EDICTE de l’Ajuntament de Moià de l’aprovació inicial de l’Addenda al Projecte executiu d’intersecció amb la carretera 
N-141c a la Zona Industrial “La Teuleria” – “Pla Romaní” TM Moià.
Es fa públic que l’Ajuntament de Moià, en sessió del ple de data 21 de setembre de 2022, va aprovar inicialment l’Addenda al Projecte executiu 
d’intersecció amb la carretera N-141c a la Zona Industrial “La Teuleria” – “Pla Romaní” TM Moià, adoptant els acords següents:

“PRIMER. APROVAR inicialment l’Addenda al Projecte executiu: Intersecció amb la carretera N-141-c, a la Zona Industrial “La Teuleria”-“Pla de 
Romaní”.TM Moià, redactat en data juliol 2022 per l’enginyer de camins, canals i ports Ferran Aparicio Ibáñez, amb número de col·legiat 13013, amb 
un pressupost per contracte (PEC) de dos-cents vuitanta-set mil nou-cents trenta euros amb trenta-quatre cèntims d’euro (287.930,34 €) IVA inclòs.

SEGON. SOTMETRE l’expedient corresponent a l’Addenda al Projecte executiu: Intersecció amb la carretera N-141-c, a la Zona Industrial “La 
Teuleria”-“Pla de Romaní” actual UAU-11 “La Bòbila - Pla Romaní” TM Moià, al tràmit d’informació pública per termini de 30 dies hàbils, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en la premsa periòdica, el tauler d’anuncis i el web municipal, termini durant el qual es podrà 
examinar el Projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions, de conformitat amb l’article 37 del ROAS. Amb el benentès que en cas de no 
formular-s’hi reclamacions i al·legacions durant el període d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el 
corresponent edicte d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

TERCER. DEMANAR els informes sectorials dels següents organismes:

- Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya

- Agència Catalana de l’Aigua. 

QUART. NOTIFICAR aquest acord juntament amb l’Addenda que s’aprova a les companyies subministradores de serveis afectades, a l’efecte que 
lliurin els corresponents informes, si escau.

CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a la JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL DE LA UAU-11 LA BÒBILA – PLA ROMANÍ.

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord al propietari de la finca afectada per les expropiacions derivades de l’actuació (annex 11 del projecte, finca cadastral 
08137A009000050000IL – El Masot).

SETÈ. NOTIFICAR aquest acord al redactor del projecte.

VUITÈ. FACULTAR l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la tramitació de la proposta.”

El text íntegre del projecte aprovat està a disposició dels interessats a la web d’aquest Ajuntament a l’enllaç:

https://www.moia.cat/web/obres-publiques/

Es fa públic a l’efecte de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients, per un termini de trenta dies hàbils comptat 
a partir de l’endemà d’aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Igualment, durant el referit termini podrà ser examinat per 
qualsevol interessat en les dependències municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. En el supòsit de no presentar-se’n 
cap, aquest expedient quedarà definitivament aprovat i el text entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Moià, 5 d’octubre de 2022

Dionís Guiteras i Rubio

L’alcalde

Ajuntament de
Moià  

Força afluència de
públic i vendes
en la 33a Fira del
Torró d’Agramunt

SOCIETAT

La Fira del Torró i la Xocolata
a la Pedra d’Agramunt (Urgell)
va tancar ahir la seva 33a edi-
ció amb un balanç “molt posi-
tiu”, tant pel que fa a afluència
de públic com a vendes. Tot i
la lleugera pujada de preus a
causa de l’augment de l’ener-
gia i les matèries primeres, els
torronaires van destacar que
les bones vendes que han tin-
gut suposen un bon inici de la
campanya de Nadal. Quan en-
cara no s’havien donat a co-
nèixer xifres concretes, la di-
rectora de la mostra, Tamara
Lombardo, va afirmar que la
fira havia estat un èxit “amb
molta gent circulant pels car-
rers i els pavellons”. A més,
Lombardo va destacar la bona
acollida de la nova aula de la
xocolata i el vi, i va apostar per
la seva continuïtat. ■ ACN
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