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Un home de 69 anys va ser
detingut ahir pels Mossos
d’Esquadra com a presumpte
autor de l’assassinat de la se-
va dona, de 88 anys, a Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental). El cos sense vida
de la dona, amb signes de vio-
lència, va ser localitzat a tres
quarts de set del matí al do-
micili de la parella, al número
15 de l’avinguda Mossèn Ja-
cint Verdaguer. Fonts policials
van informar que hauria estat
el mateix home qui va trucar
el telèfon d’urgències, el 112,
per confessar el crim. Agents
de la divisió d’investigació cri-
minal s’han fet càrrec de la in-
vestigació del cas.

L’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda va mani-
festar ahir el seu condol i la
seva condemna per l’assassi-

Un home de 69 anys mata la seva
parella, de 88, a Santa Perpètua

SOCIETAT

nat de la dona i va decretar un
dia de dol oficial. Es col·locarà
un crespó negre al balcó de la
casa de la vila i les banderes
onejaran a mig pal.

A més, per manifestar el
rebuig oficial a la violència
masclista, el consistori ha
convocat per avui, dimarts, un

minut de silenci a les dotze
del migdia davant de l’ajunta-
ment, en senyal de condem-
na, rebuig i dol.

L’alcaldessa, Isabel Garcia,
ha convocat la junta de porta-
veus, que elaborarà un mani-
fest per llegir durant la con-
centració. ■ REDACCIÓ

L’edifici on vivia la parella, a Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental) ■ ACN
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ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
DE L’EMISSORA DE RÀDIO DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT. 
Expedient:  2022/2485
En sessió de Ple ordinari celebrat en data 24/11/2022 s’ha aprovat inicialment el Reglament 
d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio de Sant Vicenç de Montalt en el sentit 
següent:
“Primer. Aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que consta degudament arxivat a l’expedient de 
referència.
Segon. Sotmetre a informació pública l’aprovació del Reglament 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 Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents. En cas 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 el dia de la darrera de les publicacions. 
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 
i es procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, i entrarà 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.”
En data 5 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
anunci d’informació pública amb el text íntegre del Reglament esmentat.
L’alcalde
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, 21 de desembre de 2022
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El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2022, d’acord amb el 
que disposa l’article 206 del R.O.F. i R.J. de les entitats locals, adoptà, entre d’altres, els acords 
següents:

“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació del POUM d’Alella número 11 a l’àmbit del PMU-1 
‘Torre del Governador i passeig Marià Estrada’.

El document de la present modificació de POUM haurà d’incorporar una disposició addicional 
per a la seva aprovació provisional que reguli la derogació de tots aquells preceptes del PMU 1 
aprovat definitivament el 24 de setembre del 2020 que siguin contraris a la present modificació 
de POUM i, especialment, en tot allò referent a l’afectació viaria del subàmbit Marià Estrada i del 
límit de sostre del subàmbit Torre del Governador.

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, comptat des del dia 
següent al de la darrera publicació dels edictes d’aquest acord, al BOPB, al DOGC, en un diari 
de premsa periòdica i al Tauler electrònic i web de l’Ajuntament.

Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol interessat, en les dependències 
municipals, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. 
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica d’aquest Ajuntament.

TERCER. Acordar la suspensió, de conformitat amb el que estableixen els art. 73.1 i 74.1 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’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets, l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin admissibles d’acord amb el 
planejament vigent i no resultin afectades per la present Modificació a l’àmbit de la MPOUM, 
d’acord amb l’àmbit que s’ha delimitat gràficament a la documentació del present expedient.

QUART. Simultàniament al tràmit d’exposició pública, sol·licitar informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials:

1. Agència Catalana de l’Aigua.

2. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

3. Direcció General de Protecció Civil.

4. Oficina d’Avaluació Ambiental.

5. Direcció General de Transports i Mobilitat (Estudi d’avaluació de la mobilitat generada).

6. Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.”

Contra l’acord de suspensió, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
comptat des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si escau, o bé directament contra 
aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius competents, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci 
que es produeix pel transcurs d’un mes comptat des de la data de la seva interposició sense que 
s’hagi notificat la seva resolució–, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Tot això sense perjudici de poder interposar els interessats qualsevol altra reclamació que 
estimin procedent.

Alella, 22 de desembre de 2022

El secretari general,

Félix-José Valdés Conde

Ajuntament
d’Alella  
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ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT INTERN DE L’ÀREA DE SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.
Expedient:  2022/2481
En sessió de Ple ordinari celebrat en data 24/11/2022 s’ha aprovat inicialment el Reglament 
intern de l’àrea de serveis municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en el sentit 
següent:
“Primer. Aprovar inicialment el Reglament intern de l’àrea de serveis municipals de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt que consta degudament arxivat a l’expedient de referència.
Segon. Sotmetre a informació pública l’aprovació del Reglament 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 Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents. En cas 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 el dia de la darrera de les publicacions.
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 
i es procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, i entrarà 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.”
En data 5 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
anunci d’informació pública amb el text íntegre del Reglament esmentat.
L’alcalde
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, 21 de desembre de 2022
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El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2022, d’acord amb el 
que disposa l’article 206 del R.O.F. i R.J. de les entitats locals, adoptà, entre d’altres, els acords 
següents:

“PRIMER. APROVAR inicialment la Modificació del POUM d’Alella número 10 referent a les claus 
urbanístiques 5, 7 i 13b1.

SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, comptat des del dia 
següent al de la darrera publicació dels edictes d’aquest acord, al BOPB, al DOGC, en un diari 
de premsa periòdica i al Tauler electrònic i web de l’Ajuntament.

Durant dit termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol interessat, en les dependències 
municipals, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. 
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la Seu electrònica d’aquest Ajuntament.

TERCER. ACORDAR la suspensió, de conformitat amb el que estableixen els art. 73.1 i 74.1 
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’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, de la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets, l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin admissibles d’acord amb el 
planejament vigent i no resultin afectades per la present Modificació a l’àmbit de la MPOUM, 
d’acord amb l’àmbit que s’ha delimitat gràficament a la documentació del present expedient.”

Contra l’acord de suspensió, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
comptat des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si escau, o bé directament contra 
aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius competents, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci 
que es produeix pel transcurs d’un mes comptat des de la data de la seva interposició sense que 
s’hagi notificat la seva resolució–, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Tot això sense perjudici de poder interposar els interessats qualsevol altra reclamació que 
estimin procedent.

Alella, 22 de desembre de 2022

El secretari general,

Félix-José Valdés Conde
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ANUNCI

P e r  r e s o l u c i ó  d e  l ’ a l c a d i a  n ú m . 
2022LLDC003762, de 5 de desembre de 
2022, ha estat aprovat inicialment, amb 
prescripcions, el Pla de millora urbana de 
l’Àrea de desenvolupament AD-05 “Nàpols, 
5”, d’iniciativa privada per la mercantil 
INCITY, SL, i que ha estat redactat per l’es-
tudi d’arquitectura Daniel Mòdol Urbanism + 
Arquitecture.

En compliment del que disposa l’article 
119.2 del Text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, se 
sotmet a informació pública el pla espe-
cial abans identificat, durant el termini d’un 
mes comptat des de l’endemà de la darrera 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels 
diaris de més divulgació de l’àmbit muni-
cipal.

Durant el termini d’informació pública podrà 
ser consultada la documentació que integra 
el pla inicialment aprovat a les dependèn-
cies municipals de l’Àrea de Territori i Medi 
Ambient, al carrer Circumval·lació, 14, plan-
ta tercera, en horari de 9 a 14 hores i de 
dilluns a divendres laborables. Així mateix, 
es donarà a conèixer aquesta convocatòria 
d’informació pública per mitjans telemàtics  
a través de la pàgina web municipal: www.
bdv.cat.

Barberà del Vallès, 19 de desembre de 2022

L’alcalde

Francisco Javier Garcés Trillo

Ajuntament de 
Barberà del Vallès
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ANUNCI 
CONVENIS URBANÍSTICS RELATIUS AL PAU CAMÍ DEL MIG, I A LES FINQUES UBICADES A AVINGUDA REGADIU I AL CARRER VINYES 
D’EN MANDRI I A LES ESTRUCTURES EXISTENTS A LA FINCA REGISTRAL 7207, A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
VICENÇ DE MONTALT, INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES S.A. I REALIA BUSINESS, S.A.
Identificació de l’expedient:
Expedient núm.: 2022/2665
En sessió de Ple extraordinari celebrat en data 22/12/2022 s’han aprovat inicialment els convenis urbanístics relatius al Pau Camí del Mig, i a 
les finques ubicades a Avinguda Regadiu i al Carrer Vinyes d’en Mandri i a les estructures existents a la finca registral 7207, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Inversiones Inmobiliarias CanVives S.A. i Realia Business S.A., en el sentit següent:
“Primer. Aprovar inicialment els convenis urbanístics relatius al PAU Camí del Mig, i a les finques ubicades a Avinguda Regadiu i al carrer Vinyes 
d’en Mandri i a les estructures existents a la finca registral 7207, a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES S.A. i REALIA BUSINESS S.A., el text dels quals figuren arxivats a l’expedient de referència.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes municipals. Durant 
el termini d’exposició pública es podran examinar les propostes de conveni i tot l’expedient administratiu a l’efecte que qualsevol interessat pugui 
formular-hi al·legacions. A aquests efectes, l’expedient administratiu es podrà consultar a les dependències de Serveis Territorials de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, en horari d’atenció al públic.
Tercer. Notificar el present acord a INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES S.A. i REALIA BUSINESS S.A.
Quart. Considerar aprovats definitivament els convenis si durant el termini d’informació pública no es presenta cap al·legació i facultar l’alcalde 
president de la Corporació per tal que en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt procedeixi a la signatura dels convenis i de 
tota la documentació que sigui necessària per a l’executivitat d’aquest acord un cop hagin estat aprovats definitivament.”
El text íntegre dels convenis així com dels seus annexos es poden consultar al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament www.svmontalt.cat.
L’alcalde
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, en la data de la signatura digital del document

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

inal d’any amb sensa-
ció de desànim polític.
Amb un estat fallit que

obliga a sortir el rei a fer el
missatge nadalenc enmig
de la crisi institucional sota
la qual acaba l’any l’Estat
espanyol, després del xoc
entre el Tribunal Constitu-
cional i el govern espanyol
per la reforma judicial que
havia de forçar la renovació
de l’alt tribunal.

No és estranya la sensa-
ció de desànim a l’hora
d’haver de conviure en una
Espanya que és l’únic país
del món que té l’anterior
cap d’estat vivint en una
mena d’exili instal·lat en una
monarquia feudal per qües-
tions de presumptes cor-
rupcions que no s’aclarei-
xen. I de moment es desco-
neix qui acabarà pagant la
festa reial.

Una sensació de des-
ànim que provoca que, des-
prés de cinc anys –l’octubre
del 2017–, Carles Puigde-
mont, Toni Comín, Marta
Rovira, Lluís Puig i Clara
Ponsatí hagin de viure exi-
liats, un exili molt diferent
del de l’emèrit, en espera de
solucions que arriben en
formats que no convencen
ningú i que no impliquen
precisament una amnistia i
una autodeterminació que
amb el pas del temps es van
esvaint en una hipotètica
taula de diàleg. Aquests i
d’altres exemples poden de-
mostrar que l’Estat està fa-
llit, però tal vegada pot sem-
blar agosarat l’afirmació da-
vant d’un estat que existeix i
que manté amb una certa
dignitat el benestar social i
que ha estat capaç d’orga-
nitzar millor que d’altres pa-
ïsos la lluita contra la pan-
dèmia.

L’any que comença serà
electoral: al maig, munici-
pals; a final d’any, generals. I
dubte en la data de les cata-
lanes, que no caldran de
manera imminent perquè
s’aprovarà el pressupost,
probablement amb els vots
de socialistes i comuns, i
fins i tot amb l’abstenció de
JxCat. Malgrat que ara ma-
teix, electoralment, ni a ERC
ni al PSC els convé una fo-
tografia de tots dos al Palau,
amb la foto d’Aragonès i Illa
es podria interpretar que la
legislatura va per llarg, però
això no voldria dir que acabi
el 2025, que és quan toca.
Bon any per a tothom!
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