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ANUNCI ALCALDIA D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE  L’ORDENANÇA NÚMERO 32 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL i DEL TEXT REFÓS

El Ple de l’Ajuntament en data 28 de juliol de 2022 va acordar aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 32 reguladora del Preu 
públic per la prestació del servei d’escola bressol, així com el seu text refós, segons figuren als annexos d’aquest acord, del qual formen part a tots 
els efectes legals, per a la seva entrada en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província dels acords definitius i del seu text 
refós.

En compliment del que es preveu a l’article 17.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es disposa la publicació integra dels acords 
adoptats:

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 32 reguladora del Preu públic per la prestació del servei d’escola bressol, 
així com el seu text refós, segons figuren als annexos d’aquest acord del qual formen part a tots els efectes legals, per a la seva entrada en vigor el 
dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província dels acords definitius i del seu text refós.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança 
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.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui hi tinguin un interès directe o en resultin afectats, 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, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

TERCER.-Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.

QUART.-Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública 
sense que s’hagin presentat reclamacions.

CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i entraran en vigor l’endemà de la publicació al citat Butlletí.

De conformitat amb allò que preveu 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals objecte de modificació estaran exposats al públic a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament (a través de l’enllaç https://www.seu-e.cat/web/arenysdemar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-
programes/ordenances-fiscals i també a la Secretaria de l’Ajuntament, a la Riera Bisbe Pol 8, d’Arenys de Mar, durant trenta dies hàbils comptadors 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 

Arenys de Mar, 28 de juliol de 2022

L’Alcaldessa,

Annabel Moreno i  Nogué

Ajuntament 
d’Arenys de Mar

135152-1261604Q

ANUNCI 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022, va aprovar per majoria absoluta l’acord del qual es transcriu la part dispositiva:
“PRIMER. 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.
SEGON. Suspendre, a l’empara del que disposa l’article 73.2 del TRLU, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i de comunicacions prèvies o declaracions responsables i altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot l’àmbit delimitat pel passatge Costa Daurada (carrer Maresme) i pels carrers Costa 
Daurada, Montnegre, i Pica d’Estats, grafiat en el plànol corresponent de la modificació puntual aprovada inicialment, pel termini de dos (2) anys o fins 
a l’efectivitat del nou planejament objecte de la modificació.
TERCER. Sotmetre la modificació puntual inicialment aprovada al tràmit d’informació pública pel termini d’un (2) mesos, a comptar des de la seva 
publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de 
més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal de l’Ajuntament, per tal que es puguin presentar al·legacions.
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.
QUART. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials i a les 
empreses subministradores de les xarxes de serveis urbans existents a l’àmbit, de conformitat amb allò assenyalat a l’efecte per l’arquitecte municipal 
en el seu informe.”
La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal i en el web municipal de l’Ajuntament, per tal que es 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.
L’alcalde 
Víctor Llasera Alsina
Sant Vicenç de Montalt, 29 de juliol de 2022 

Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en 

sessió celebrada el 29 de març de 2022, 

va aprovar inicialment la modificació del « 

reglament regulador del Servei d’abasta-

ment d’aigua potable».

No s’han presentat al·legacions durant el 

període d’informació pública, anuncis publi-

cats al  Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de data 14 d’abril de 2022, en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

número 8651 de 21 d’abril de 2022, en El 

Punt d’Avui el 21 d’abril de 2022 i en tauler 

d’edictes electrònic d’aquesta corporació, 

des del dia 21 d’abril fins al 4 de juny de 

2022, ambdós inclosos, i en virtut de l’acord 

plenari anterior esdevé DEFINITIVA la modi-

ficació  del reglament esmentat.

Al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de data 19 de juliol de 2022 s’ha 

publicat íntegrament el text del Reglament

La qual cosa es fa pública per a general 

coneixement i en compliment del que dis-

posa l’article 66 del Decret 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres,

activitats i serveis dels ens locals.

La Secretària per delegació

Gisela Bou Garriga

Granolles, 19 de juliol de 2022

135048-1261568L

EDICTE

relatiu a l’aprovació inicial del projecte 
d’urbanització del Polígon d’Actuació 
Urbanística UA 1b – Can Montals Sud. 
Expedient núm. X2022005925 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, 
en sessió celebrada el dia 23 de juny de 
2022, va aprovar inicialment el projecte d’ur-
banització del Polígon d’actuació urbanística 
UA 1b – Can Montals Sud, redactat per la 
mercantil EIPO, SL, per encàrrec d’aquest 
Ajuntament. 

Per aquest motiu, s’inicia un període d’in-
formació pública durant el termini d’un mes, 
comptat des del dia següent al de la data 
de publicació del present edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, al diari El Punt Avui, 
a l’e-Tauler, així com a la pàgina web muni-
cipal http://www.elmasnou.cat, per tal que les 
persones interessades puguin presentar-hi 
les al·legacions que estimin convenients. 

Així mateix, l’expedient administratiu roman-
drà exposat al públic, per a la seva consulta, 
durant el termini d’un mes en la Unitat d’Ur-
banisme i Obres d’aquest Ajuntament, tots 
els dies hàbils i en hores d’oficina (de 8.30 
a 14 hores), i a la web municipal http://www.
elmasnou.cat, dins el termini assenyalat. 

Donat que el període d’informació pública 
coincidirà parcialment amb el mes d’agost, 
aquest quedarà ampliat en un mes. 

El Masnou, 29 de juliol de 2022
Jaume Oliveras Maristany
L’alcalde

Ajuntament
del Masnou

Ajuntament de 
Taradell

135200-1261605Q

Expedient: 878/2021 MODIFICACIÓ NÚM. 

14 POUM: Regulació per a la implantació 

d’instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl 

no urbanitzable

Assumpte: Edicte

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Taradell, en 

sessió del dia 26 de maig de 2022, va 

acordar aprovar inicialment el Document 

Ambiental Estratègic (juliol 2022) de la 

“Modificació Puntual núm. 14 del Pla d’Or-

denació Urbanística Municipal (POUM) 

de Taradell – Regulació per a la implan-

tació d’instal·lacions solars fotovoltaiques 

en SNU”, redactat per la companyia ACC 

Assessors Ambientals de Catalunya SLU 

(Exp. 878/2021).

Es sotmet a informació pública l’acord 

esmentat i l’expedient durant el termini de 

30 dies des de la publicació d’aquest edic-

te, a efectes de presentació i formulació 

d’al·legacions.

L’expedient es podrà consultar a les ofici-

nes municipals, c. de la Vila, núm. 45 de 

Taradell, de 9:00 a 14:00 hores, i en el lloc 

web d’aquest Ajuntament www.taradell.cat.

En el supòsit que no es presenti ni es formuli 

cap al·legació contra aquest acord d’aprova-

ció inicial, s’entendrà aprovat amb caràcter 

provisional sense necessitat de prendre cap 

altre acord exprés.

Taradell, 29 de juliol de 2022

M. Mercè Cabanas Solà

Alcaldessa

Un jutjat investiga una
violació per submissió quí-
mica a Girona. La víctima
va interposar la denúncia
a finals d’abril, després de
despertar-se a casa, nua i
sense recordar res de bona
part de la nit. La noia, da-
vant les sospites que l’ha-
vien drogat per abusar-ne
sexualment, ho va denun-
ciar.

En el seu relat explica
que a finals d’abril va sor-
tir amb uns amics i va aca-
bar anant a un local de
l’avinguda Ramon Folch.
Recorda nítidament tota
la nit fins a un moment de-
terminat. L’últim record
que té és estar xerrant
amb un noi a la barra del
local. L’endemà, es va des-
pertar a casa seva, nua i
sense recordar com i quan
hi havia arribat. Llavors,
va utilitzar el seu telèfon
mòbil per reconstruir què
havia passat durant les úl-
times hores. D’aquesta
manera va descobrir paga-
ments inusuals i un recor-
regut de tornar a casa, a
peu, que tampoc hauria
fet habitualment. Davant
la sospita que l’haurien po-
gut drogar per violar-la, va
anar a denunciar-ho als
Mossos d’Esquadra. Els
agents van obrir una in-
vestigació i, a través de les
càmeres de videovigilàn-
cia del local, van poder
identificar el sospitós. El
jutjat d’instrucció número
1 de Girona l’ha citat a de-
clarar al setembre com a
investigat per un delicte
d’abús sexual.

La víctima està pen-
dent de rebre els resultats
de toxicologia de les mos-
tres que li van prendre a
l’hospital per determinar
quina substància li hau-
rien pogut subministrar
contra la seva voluntat. A
més, també va aportar fo-
tografies de lesions i con-
tusions que li van aparèi-
xer dies després dels fets.

Amb l’alerta per l’onada
de punxades a noies en lo-
cals d’oci nocturn, la vícti-
ma relata que va tornar a

mirar les fotos que es va
fer de les lesions i que n’ha
descobert una que podria
ser compatible amb una
punxada. Per això, ha de-
cidit fer una denúncia pú-
blica per advertir altres
noies que surtin de festa
per la ciutat, tot i que sap
que, fins ara, les investiga-
cions policials no han po-
gut relacionar cap de les
últimes punxades amb
agressions sexuals o roba-
toris posteriors.

Denúncies ‘in crescendo’
Els Mossos d’Esquadra ha-
vien rebut fins ahir 23 de-
núncies per punxades en

entorns d’oci, segons l’úl-
tim balanç fet pel cos. De
les 23 víctimes, 22 són no-
ies i una és un noi. Arran
d’aquestes denúncies,
s’estan instruint 21 ates-
tats, ja que en dos dels
atestats hi ha incloses
dues víctimes. La majoria
dels casos s’haurien pro-
duït en locals d’oci noc-
turn de Lloret de Mar i
Barcelona. Arran
d’aquests casos, la Gene-
ralitat ha actualitzat els
protocols d’actuació sobre
aquesta problemàtica,
amb indicacions de com
actuar i missatges clau per
als diferents col·lectius. ■

a Una noia de Girona es va despertar nua i sense recordar
res de la nit a A Catalunya ja s’han denunciat 23 casos

Primera investigació
de violació per
submissió química

Redacció
GIRONA

El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, va fer una cri-
da als homes a implicar-se
per evitar les punxades que
estan patint diverses dones
en locals d’oci nocturn de Ca-
talunya. “El missatge és clar:
tots som responsables que
aquests fets no es produei-
xin.” Va recordar que aquesta
“no és una qüestió de les do-
nes quan van de festa” sinó
que afecta tothom. “És abso-
lutament execrable que algú

Un grup de gent esperant per entrar en un local ■ ACN

pensi que és normal que es
pugui anar inoculant subs-
tàncies al cos de la gent”, va
concloure. Per això, va dema-
nar el compromís de la resta
de la societat per lluitar con-
tra aquestes situacions. Tam-
bé va recordar que fins ara no
s’ha conegut cap vincle entre
les punxades denunciades i
“cap fet delictiu, violència se-
xual ni robatoris”, tot i que els
fets provoquin angoixa i inse-
guretat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“No és una qüestió de dones”


