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Més Catalunya

Crida als boletaires perquè adoptin
mesures de seguretat bàsiques
quan vagin al bosc
a Els Agents Rurals recorden que cal collir

només les espècies conegudes, per evitar
al màxim les possibles intoxicacions i
respectar l’entorn natural

a Els Bombers de la Generalitat han

treballat aquest any en una quarantena de
recerques de boletaires perduts o
accidentats, la major part aquest octubre

a Les precaucions principals són no sortir

amb mal temps, anar ben equipat, dur
aigua i menjar, informar de la situació a
amics i família i dur telèfon mòbil
Consells de
seguretat

Redacció
BARCELONA

Catalunya té una llarga tradició boletaire i en els darrers
anys s’ha constatat que és
una activitat que cada cop
atrau més persones que
quan arriben les pluges de
tardor es preparen per sortir
al bosc a collir bolets. Quan hi
ha una temporada bona de
bolets com la d’aquest any,
els Bombers de la Generalitat
veuen com augmenten els
serveis per buscar boletaires
perduts o accidentats a la
muntanya. Enguany, els
Bombers de la Generalitat,
quan encara som a la tardor,
han efectuat una quarantena
de serveis d’aquesta mena.
D’aquests, la majoria s’han
fet aquest mes d’octubre,
concentrats a les comarques
del Berguedà i el Ripollès.
En vista d’això, els Bombers recorden que cal adoptar mesures de seguretat per
sortir a bosc per evitar que la
sortida a la natura acabi en
un mal tràngol. Entre les mesures que cal seguir per evitar problemes destaca el fet
de no sortir quan s’espera
mal temps i fer un seguiment
de la situació meteorològica,
vestir de colors vius o dur una
armilla reflectora, anar ben
calçat i dur roba d’abric, agafar aigua i alguna cosa de
menjar, informar amics o família d’on serem i ser conscients de la nostra forma física. És molt important agafar
punts de referència a l’entorn: camins, barrancs, lloc
on s’ha estacionat el vehicle,
etcètera. I cal recordar que a
la tardor els dies s’escurcen;
per tant, cal estar pendents
del rellotge perquè es fa fosc
abans.
Els telèfons mòbils amb
accés a internet poden ser de
molta utilitat si ens allunyem
del grup o hem perdut de vista els punts de referència. Per
això és important no sortir de
casa sense el telèfon perquè
resultarà de gran utilitat per

–No sortir quan s’esperi mal
temps i anar fent seguiment
de la situació meteorològica.
–Vestir de colors vius o dur
una armilla reflectora.
–Anar ben calçats i dur roba
d’abric.
–Emportar-nos aigua i alguna cosa per menjar.
–Informar amics o família
del lloc on ens serem.
–Ser conscients de la nostra
forma física.
–Malgrat ser una activitat
que concentra la mirada a
terra, és molt important agafar punts de referència a
l’entorn: camins, barrancs,
lloc on s’ha estacionat el vehicle, etcètera.
–Recordar que a la tardor els
dies s’escurcen i es fa fosc
abans. Així que cal estar
pendents del rellotge.

Un dels rescats que els Bombers de la Generalitat han efectuat recentment ■ GDC
donar informació als Bombers per facilitar la recerca.
Cal que ens assegurem que
tingui bateria i que sabrem
compartir la nostra ubicació
en cas de necessitat. A més,
cal tenir molt present que podem contactar amb el telèfon
únic d’emergències, el 112,
encara que no disposem de
cobertura. Si la trucada es fa
a través de l’aplicació gratuïta
My112, s’envia automàticament una geolocalització i això facilita les tasques de recerca dels Bombers de la Generalitat.

Els Agents Rurals
recorden que cal
tenir cura de
l’entorn
Per la seva banda, el Cos
d’Agents Rurals també fa
una crida als aficionats a
collir bolets a tenir en
compte les principals recomanacions i prohibicions a
l’hora de sortir al bosc.
Una de les més destacades és que, per evitar intoxicacions, cal collir només les

Rescats fins al 19 d’octubre
Alt Urgell: 4
Baix Ebre: 1
Baix Llobregat: 1
Berguedà: 13
Cerdanya: 2
Conca de Barberà: 2
Garrotxa: 2
Moianès: 1
espècies que es coneguin
molt bé, ja que n’hi ha de
molt tòxiques que es poden
confondre fàcilment amb
els bolets comestibles i poden arribar a ser mortals.
És el cas, per exemple, del

Noguera: 1
Osona: 2
Pallars Jussà: 2
Ripollès: 10
Selva: 1
Solsonès: 1
Total: 43
rovelló (comestible) i la lletraga (tòxic) o, dins de les
amanites, de l’ou de reig
(comestible) i l’Amanita
phal·loides (letal), que solen
sortir al mateix lloc.
La policia mediambien-

tal recorda també que,
amb l’objectiu de no malmetre l’entorn, cal collir els
bolets amb cura i no fer
malbé el substrat amb rasclet. També aconsella dur
els bolets que s’hagin collit
en un cistell airejat per tal
d’afavorir la dispersió d’espores i, per tant, que surtin
nous bolets.
Els Agents Rurals avisen
que no es pot aparcar en
camps, prats i entrades de
camins. I incideixen especialment en el fet que cal
no obstaculitzar el pas de
vehicles d’emergències ni
de tractors de veïns de la
zona. També alerten que en
un entorn natural hi conviu
fauna domèstica i salvatge
i que cal respectar els ramats, mantenir-hi una distància de seguretat i evitar
espantar-los o fer sorolls
innecessaris.
Finalment recorden que
sempre que sortim a la natura cal deixar el bosc net i
endur-se qualsevol deixalla
que s’hagi pogut generar.

Consells en la
recol·lecció
–Per evitar intoxicacions,
cal collir només les espècies que conegueu molt bé.
–Cal collir els bolets amb
cura i no remenar el substrat amb rasclet, per no
malmetre l’entorn.
–Dur els bolets que s’hagin
collit en un cistell airejat per
tal d’afavorir la dispersió
d’espores i, per tant, facilitar que puguin sortir nous
bolets.
–No es pot aparcar en
camps, prats i entrades de
camins.
–No obstaculitzar el pas de
vehicles d’emergències ni
de tractors de veïns de la
zona.
–Deixar el bosc net i endurse qualsevol deixalla que
s’hagi pogut generar.
–Recordar que en un entorn
natural hi conviuen fauna
domèstica i salvatge i que
cal respectar els ramats,
mantenir-hi una distància
de seguretat i evitar espantar-los o fer sorolls innecessaris.

El Sabadell descarta
desfer-se del TSB
a L’entitat guanya un 82,4% més fins al setembre a Dona per

conclosa la reestructuració, que estalviarà 130 milions anuals
M. Moreno
BARCELONA

Banc Sabadell no preveu
vendre la seva filial al Regne Unit, el TSB, tot i les
ofertes rebudes. Ho va reiterar ahir un i altre cop el
conseller delegat del grup,
César González Bueno,
que va recordar que, en
contrast amb els problemes que ha tingut la filial,
actualment proporciona
al voltant d’un 20% dels
beneficis del grup, és a dir,
uns 82 milions, en contrast amb els 155 milions
de pèrdues que acumulava
el banc britànic el setembre del 2020.
El Sabadell presentava
precisament ahir els resultats corresponents als
tres primers trimestres de
l’exercici, al final dels
quals ha obtingut un bene-

Quatre anys
d’‘efecte dominó’,
a La República

EDICTE

El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió extraordinària el dia
26 d’octubre de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa
del servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de resi-

a Gonzalo Boye

dus municipals i altres residus domiciliaris,

analitza en un extens
article aquests quatre
anys de vertigen

residus comercials i recollida selectiva de
paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, per a l’exercici 2022 (Exp. 1226/2021).
De conformitat amb la normativa prevista en

César González Bueno, en la presentació d’ahir ■ ACN

fici net de 370 milions, un
82,4% més que en la mateixa data del 2020. González Bueno es va felicitar
per la conclusió de l’última
tongada de reducció de
plantilla i oficines –“amb
l’acceptació per part dels
representants
sindicals”–, que costarà uns
331 milions d’euros i que
farà que l’entitat estalviï
130 milions anuals.
Entre les dades desta-

cades del període analitzat, el conseller delegat va
destacar el fort impuls de
les hipoteques (un 55%
més) i dels préstecs al consum (12%), que compensen la caiguda en el crèdit
a empreses per la frenada
en els crèdits ICO. Els recursos de clients també
van créixer, un 7,9%, especialment en productes
de fora de balanç, com ara
els fons d’inversió. ■

Susanna Oliveira

els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 re-

GIRONA

guladora de les bases de règim local; els ar-

L’advocat Gonzalo Boye
va assumir fa quatre anys
la defensa del govern a
l’exili. La seva estratègia
jurídica –que aleshores va
batejar com a efecte dominó– s’ha convertit en un
maldecap per a la justícia
espanyola, fent evident
amb cada resolució europea la persecució política
de l’independentisme.
Gonzalo Boye, articulista de La República, analitza en el número d’aquesta
setmana aquests quatre
anys de vertigen, i d’èxits,
amb el convenciment que,
aviat, tots els exiliats podran tornar com a persones lliures. “És un bon moment –escriu– per resu-

ticles 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del Text
refós de la Llei 8/87 municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text de la

Portada d’aquest dissabte
de La República

modificació de l’Ordenança fiscal aprovada
estaran exposats al públic a la secretaria del
Consell Comarcal durant el període de 30

mir allò que s’ha aconseguit i reflexionar sobre allò
que queda pendent.”
En el número d’aquest
dissabte, entre altres continguts, hi trobareu també
un reportatge d’Irene Casellas sobre el NanoSat
Lab de la UPC i la revolució
dels nanosatèl·lits. I Carina Filella s’endinsa al santuari paleolític de la cova
de la Font Major de l’Espluga de Francolí.

dies, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPL
o en el diari El Punt Avui, diari de màxima difusió de la província, perquè els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les al·legacions que considerin convenients.
Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 27 d’octubre de 2021
Josep M. Mullol Miret
President

119272-1250692Q

151527-1250793L
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COVID-19

4

Nacional

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,08
La xifra de contagiats
nous per cada positiu
no ha de superar l’1

Dada anterior: 524
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 91
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,04

500

Bèlgica retira
com a delicte
injuriar el rei

91

Josep Miquel
Arenas, Valtònyc,
amb el seu advocat
Simon Bekaert ■ ACN

ANUL·LADA · El Tribunal Constitucional tomba la llei belga perquè criminalitzar
els insults al monarca vulnera la llibertat d’expressió A FAVOR · L’extradició del
raper és ara més difícil, però encara no s’ha resolt de forma definitiva
Natàlia
Segura Raventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Tribunal Constitucional de Bèlgica va tombar
ahir la llei d’injúries a la corona del país, arran del cas
per l’extradició del cantant Josep Miquel Arenas,
àlies Valtònyc. Condemnat a l’Estat espanyol a
tres anys i mig de presó
per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i
amenaces per les lletres de
les seves cançons, l’enfant
terrible del rap mallorquí
ha aconseguit a Bèlgica el
que a Espanya encara
sembla una quimera: despenalitzar els insults al
rei.
Tot un èxit per al jove
raper, que fa més de tres
anys que batalla als tribunals belgues per evitar
l’extradició a l’Estat espanyol, on seria engarjolat,
entre altres coses, per haver criticat el rei Joan Carles I, ara en el punt de mira
per corrupció. La sentència del TC belga fa més difícil que Bèlgica accepti l’euroordre que pesa sobre ell,
però això encara no s’ha
resolt de forma definitiva.
Com a part del procés
per decidir sobre l’extradició, fa poc més d’un any el
Tribunal d’Apel·lació de
Gant va preguntar al TC
belga si una llei del 1847 al
país que castiga amb fins a
tres anys de presó aquells
que insultin el rei, és in-

La data

—————————————————————————————————

La xifra

1847

4

L’any des que estava en vigor
la norma belga que castigava
amb tres anys de presó qui insultés el rei.

—————————————————————————————————

anys de presó. Va ser la condemna a Valtònyc per enaltiment del terrorisme i injúries
al rei Joan Carles.

Les frases

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

“He tingut clar que
volia posar el meu cas
en mans dels drets
fonamentals per a un
benefici col·lectiu”

“Lluitar fins al final,
en terrenys neutrals,
sense àrbitres
comprats: això és la
lluita a l’exili”

Valtònyc

Carles Puigdemont

constitucional i, per tant,
si és vàlida per entregar-lo
a l’Estat espanyol per
aquest delicte. La resposta
d’ahir va ser clara: no.
En una sentència
d’unes vint pàgines, el tribunal diu, ras i curt, que
insultar el rei és llibertat
d’expressió i que enviar algú a la presó per haver criticat la monarquia no té
cabuda a Bèlgica. Aquesta
és la seva conclusió després d’analitzar la Constitució belga, el Conveni Europeu de Drets Humans i
la doctrina del Tribunal
Europeu de Drets Humans al respecte.

els estats tenen un marge
molt limitat per restringir
la llibertat de la ciutadania
a insultar o criticar una figura pública o institucional com és un monarca.
Ha de ser una mesura “necessària en una societat
democràtica”. És a dir,
que ha de respondre a
“una necessitat social urgent i que sigui proporcional als objectius perseguits”.
El TC belga constata
que la llei d’injúries a la corona de Bèlgica “es va
adoptar en un context històric fonamentalment diferent del context actual” i
que, des del 1847, les “visions sobre allò que es pot
considerar necessari en

RAPER

Arguments del TC
Estrasburg estableix que

EURODIPUTAT

una societat democràtica”
també han evolucionat.
De fet, la norma estava de
facto enterrada perquè ja
ningú la utilitzava.
“Ni la irresponsabilitat
del rei ni la posició simbòlica que ocupa a l’Estat poden justificar que la reputació del rei estigui més
protegida que la reputació
d’altres persones”, conclou el TC belga. Així, conclou que la norma és innecessària en la societat democràtica actual i, per
tant, castigar amb fins a
tres anys de pressió una
persona per haver insultat
la monarquia és “una pena
especialment severa” i “incompatible amb la llibertat d’expressió”.
Contrast amb l’Estat
Aquesta lectura de les resolucions
d’Estrasburg
contrasta amb la que han
fet els tribunals espanyols
en el passat. Ni el Tribunal
Constitucional espanyol
ni el Tribunal Suprem
s’han replantejat que el
delicte d’injúries a la corona pugui estar vulnerant
la lliure expressió, com ha
dit el TEDH en diverses
ocasions.
De fet, en el cas del raper empresonat Pablo Hasél, el Constitucional va rebutjar el seu recurs d’empara quan ja hi havia les
dues sentències clau d’Estrasburg sobre aquest tema: el cas per la crema de
fotografies del rei a Giro-

na, Stern Taulats i Roura
vs Espanya, i el cas d’Otegi
vs Espanya. Més enllà del
que faci la judicatura espanyola, el Consell d’Europa
reclama al govern espanyol des de principis d’any
que reformi aquest delicte, en línia amb el que marquen els estàndards europeus, però l’executiu del
PSOE i Podem encara no
s’ha atrevit a fer-ho.
Èxit judicial
Mentrestant, Valtònyc fa
història a Bèlgica tombant

una llei que els partits polítics no es posaven d’acord
a derogar, però que tampoc importava gaire perquè ningú la feia servir.
Falta veure ara com queda
la seva situació personal,
ja que el procediment d’extradició no s’ha acabat. Això sí, ho té tot de cara.
El pròxim 23 d’octubre
té una vista al Tribunal
d’Apel·lació de Gant, que
haurà de decidir si accepta
o no l’euroordre. El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea ja li va impedir
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Els ajuntaments,
l’ase dels cops
Teresa Márquez

Plou sobre mullat. Les finances escarransides dels
ajuntaments, les administracions que han hagut d’entomar primer l’impacte de la pandèmia, han rebut un
nou revés. El Tribunal Constitucional ha anul·lat el sistema amb el qual es calculava la plusvàlua, el segon
impost en nombre d’ingressos dels consistoris. Això
significa que, amb el pressupost a mig fer, els ens lo-

cals hauran de congelar la partida per al 2022 perquè
no es podrà cobrar. La promesa, feta amb la boca petita, del govern central de trobar una altra fórmula que
compensi la pèrdua econòmica no pot fer oblidar que
ha estat precisament la desídia del Ministeri d’Hisenda la que ha provocat aquest escenari. Estava alertat
de feia temps, però ni cas.

El Constitucional es torna
a dividir en la resolució del
recurs de Carme Forcadell
a La confirmació de la condemna dona peu a l’expresidenta del Parlament a
portar el cas a Europa a Xiol i Balaguer discrepen del vot de la majoria
Redacció
BARCELONA

l’entrega per la via automàtica amb el delicte d’enaltiment del terrorisme. El
Constitucional li tanca la
porta a extradir-lo per injúries a la corona.
Ara queda amenaces,
un delicte penat amb menys de dos anys de presó
com a màxim a l’Estat.
L’advocat de Valtònyc,
Simon Bekaert, va assegurar ahir que la decisió del
Constitucional és “una
bona notícia” per al cas
de l’extradició, així que
confien a obtenir un bon

resultat.
En qualsevol cas, Valtònyc està content: “Des de
sempre he tingut clar que
volia posar el meu cas en
mans dels drets fonamentals per a un benefici collectiu.” El cantant se sent
orgullós de no haver “acotat el cap” i va donar gràcies
a tots els que li han fet costat aquests anys, com l’expresident Carles Puigdemont, que ahir lloava Valtònyc per “lluitar fins al final”
i demostrar “la injustícia de
la seva condemna”. ■

El ple del Tribunal Constitucional ha avalat la condemna dictada pel Tribunal Suprem d’11 anys i sis
mesos de presó per un delicte de sedició per a l’expresidenta del Parlament
de Catalunya Carme Forcadell. Com ha succeït
amb els recursos d’empara ja vistos dels condemnats per sedició pel procés, el tribunal de garanties no ha aconseguit la
unanimitat en la votació
de la sentència, la decisió
de la qual es va avançar
ahir –el contingut de la resolució es farà públic en els
propers dies.
D’aquesta manera, el
tribunal ha desestimat el
recurs per majoria de set
vots a favor i dos en contra, del magistrat Juan
Antonio Xiol i de la magistrada María Luisa Balaguer. Tots dos han formulat vots particulars en
mantenir la mateixa posició que amb els exconsellers Jordi Turull i Josep
Rull, així com amb Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez,
les condemnes dels quals
van veure llavors “desproporcionades”.
La sentència, el ponent
de la qual ha estat el magistrat del bloc conservador Ricardo Enríquez,
descarta, entre altres
qüestions, que l’actuació
de Forcadell com a presidenta del Parlament de
Catalunya estigui protegida per la prerrogativa de la
inviolabilitat. Aquest és
un concepte jurídic que
s’ha posat damunt la taula
en els processos judicials
que han afectat membres
de les meses del Parla-

Carme Forcadell en un acte a la plaça del Vi de Girona el setembre passat ■ J.A. BOHIGUES / ARXIU

La xifra

—————————————————————————————————

Un altre alcalde condemnat

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

11

anys i sis mesos de presó és
la condemna que el Tribunal
Suprem va imposar a Forcadell pel delicte de sedició.

La justícia ha condemnat un
altre alcalde per la seva participació en els fets de l’1 d’octubre del 2017. En aquest cas
es tracta de Miquel Serra,
que ocupava la màxima responsabilitat a l’Ajuntament

d’Alcarràs, al Segrià, i que ha
estat condemnat a tres mesos d’inhabilitació per desobediència. La sentència diu
que hi va participar de forma
activa en permetre que es fes
la votació al seu poble.

ment i mai els ha estat reconegut pels tribunals.
En aquest sentit, la sentència subratlla que no pot
emparar actuacions de la
cambra o dels seus òrgans
que són expressió d’un
mer poder de fet, actuant
completament al marge
del dret i de l’exercici de
les funcions que constitucionalment i estatutàriament té encomanades.
La decisió del Constitucional expressada en
aquesta sentència esgota
el recorregut judicial de
Carme Forcadell en la justícia espanyola i li obre les
portes a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Hu-

mans (TEDH), com han
anunciat ja la resta dels
condemnats.
El primer a anunciar el
recurs va ser Jordi Cuixart, el mes de juny passat, perquè el seu recurs
va ser el primer que va resoldre el Tribunal Constitucional. Els següents van
ser Jordi Turull i Josep
Rull. Al setembre, i després de saber que l’alt tribunal espanyol també havia desestimat el recurs,
va ser Jordi Sànchez el
que va anunciar el seu propòsit d’acudir a Europa. El
fet que la decisió del Constitucional en tots els casos
resolts fins ara no hagi

aconseguit la unanimitat
dona arguments a les defenses dels polítics en l’elaboració dels recursos.
Judici a l’acampada
D’altra banda, la fiscalia va
rebaixar ahir de quatre a
dos anys la petició de presó per al jove jutjat arran
dels fets ocorreguts en el
desallotjament de l’acampada d’estudiants que hi
va haver a la plaça Universitat de Barcelona com a
resposta a la sentència
contra els líders del procés. L’acusat va ser detingut per la Guàrdia Urbana
de Barcelona, que va fer el
desallotjament. ■

|

Ajuntament de
Palafolls
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Palafolls, en la seva sessió de data 21 d’octubre de 2021,
adoptà l’acord inicial de l’Ordenança municipal de l’ús dels patinets elèctrics i altres
vehicles de mobilitat personal (VMP). Exp.
X2021003010.
L’expedient esmentat es podrà consultar a
les oficines municipals tots els dies laborables, entre les 9 i les 14 hores, a través de
l’aplicació de cita prèvia de l’OAC. Tanmateix, el text de l’ordenança reguladora es
podrà consultar directament en el tauler d’anuncis del por tal web de l’Ajuntament
[https://www.palafolls.cat/].
D’acord amb l’ar ticle 160 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, el termini d’informació pública
serà de trenta dies hàbils des de la darrera
publicació d’aquest anunci en el tauler d’anuncis del portal web de l’Ajuntament, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
al Butlletí Oficial de la Província, així com
també en un dels mitjans de comunicació
escrita diària.
Les al·legacions i els suggeriments, si escau, s’hauran de presentar davant l’Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

EDICTE

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant la modalitat de compensació, ÀMBIT PAU-2 “EL
CASTELL” (PLA DE MILLORA URBANA
D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA NÚM. 14
“Carrer El Castell”).
Es fa saber que per acord de Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2021 es va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària, mitjançant la modalitat
de compensació, ÀMBIT PAU-2 “EL CASTELL” (PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA NÚM. 14 “Carrer
El Castell”).
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, alternativament, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament, en el termini d’un
mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs
potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs potestatiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es pogués
estimar més convenient al propi dret.
Teià, 21 d’octubre de 2021
L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda

865513-1250682LQ

Palafolls, 26 d’octubre de 2021.
Francesc Alemany Martínez
Alcalde

Ajuntament
de Teià

147006-1250614L
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138268-1250694L

|

6 Nacional

Ajuntament de
Castellbisbal

SERVEIS ECONÒMICS
Ref.: 2021/2/ICA
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2022
En compliment del que disposa 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, s’anuncia que l’Ajuntament de Castellbisbal, en sessió plenària de data 25 d’octubre de 2021, ha aprovat, entre d’altres, i amb el quòrum legalment exigible, l’acord següent:
"El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, el cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme
al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 6
Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm.11
Ordenança Fiscal núm.12
Ordenança Fiscal núm.13
Ordenança fiscal núm. 18
Ordenança fiscal núm. 20
Ordenança fiscal núm. 27
Ordenança fiscal núm. 30

reguladora de l’impost sobre béns immobles.
reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
reguladora de l’impost sobre l’increment de valor terrenys naturalesa urbana.
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
reguladora de la taxa de llicències urbanístiques o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
reguladora de la taxa per immobilització de vehicles i mobles en
via pública i estada en dipòsit municipal.
general de contribucions especials.
reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic a
favor de les empreses subministradores de serveis de subministra ment d’interès general.
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius i reproducció de documents de l’arxiu municipal.
reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de voreres,
reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies.
reguladora de la taxa per ocupació d’equipaments municipals.
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’inspecció i prevenció sanitària.

SEGON. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de
2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 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 les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 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. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-s’hi presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
L’alcalde
Joan Playà Guirado
Castellbisbal, 26 d’octubre de 2021

Míriam Nogueras i Josep Lluís Cleries, ahir, a la seu de JxCat ■ ACN

JxCat i la CUP presenten
esmenes a la totalitat
al pressupost espanyol
a Nogueras insta ERC a fer el mateix donat l’“immobilisme” del PSOE i Podem a Els

cupaires desconfien dels termes en què negocien la resta de diputats independentistes
Emili Bella
BARCELONA

Amb el referent de la gerigonça portuguesa fent aigües pel pressupost, avui a
les dues de la tarda arriba
el límit per presentar esmenes a la totalitat als
comptes del govern del
PSOE i Podem per al
2022. Junts per Catalunya
i la CUP van anunciar ahir
que en registrarien una
cada un, mentre que ERC
s’esperarà fins a l’últim
moment per decidir-se, en
espera d’algun gest de Pedro Sánchez, que ahir es
va limitar a demanar “responsabilitat”: “El que demanaria al conjunt de
grups parlamentaris és
que avantposem els interessos del nostre país, que
posem a davant la consolidació d’una recuperació
econòmica justa.”
El d’avui és només un
primer termini, ja que els
grups tenen temps de retirar les esmenes fins que
no es votin en el ple del
Congrés, la setmana vinent. En qualsevol cas, la
cap de files de JxCat a la
cambra baixa, Míriam Nogueras, va argumentar
que “avui votar a favor del
pressupost vol dir votar a

Les frases
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“Si és per negociar
de manera seriosa i
rigorosa, hi som;
per fer mercadeig
de titular, no”

“No sabem en quins
termes [ERC i JxCat]
estan negociant amb
elements de vital
importància”

Míriam Nogueras

Mireia Vehí

favor que a Catalunya només arribi la meitat dels
diners pressupostats”. Nogueras va recordar algunes xifres: en 10 anys el
deute acumulat de la no
execució arriba als 28.000
milions d’euros, segons
Foment del Treball; de cada 100 euros que haurien
d’arribar a Catalunya només n’acaben arribant 66,
mentre que de cada 100
euros pressupostats a la
Comunitat de Madrid se
n’acaben executant 113; i
el 42% dels impostos dels
catalans no tornen, cosa
que equival a 2.400 euros
menys en serveis per a cada ciutadà a l’any. A més,
en el primer semestre del
2021 a Catalunya només
s’ha executat el 13% del
que estava pressupostat.
Per començar a negociar, JxCat planteja cinc
punts: el manteniment

dels fons Covid, la cogestió
dels fons europeus, un mecanisme per garantir les
inversions pressupostades, “catifa vermella per al
català” –en paraules del
portaveu al Senat, Josep
Lluís Cleries– i el traspàs
de Rodalies. “A JxCat
apostem per no tornar a
ser ingenus, ser exigents.
Quan som forts és quan
anem plegats. Instem
ERC a presentar la seva esmena a la totalitat”, va
reptar Nogueras, que és
“molt pessimista” quan se
li pregunta si el govern espanyol s’asseurà a negociar. “En aquestes darreres setmanes en què el
PSOE ha trucat a JxCat
per parlar –feia dos anys
que no ho feia–, hem vist
que continua actuant com
sempre, a darrera hora i
venent molles”, va lamentar la portaveu de JxCat a

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

PORTAVEU DE LA CUP AL CONGRÉS

Madrid, que va denunciar
“immobilisme” per part
socialista. Al matí es va reunir l’executiva del partit
per valorar l’estat de les
negociacions, amb la participació del conseller
d’Economia, Jaume Giró.
Es van donar de marge
unes hores per decidir si
presentaven l’esmena, per
si hi havia algun avenç significatiu, que finalment
no va arribar.
Per la seva banda, la
CUP va justificar la seva
esmena per “garantir” que
arribi al Congrés un text
alternatiu que defensi fer
efectiu el dret d’autodeterminació, la llei d’amnistia i
polítiques de repartiment
de la riquesa. Els anticapitalistes no tenen clar quin
acabarà sent el paper
d’ERC i JxCat respecte al
pressupost. “No sabem en
quins termes estan negociant amb elements de vital importància per al nostre país”, va assegurar la
diputada Mireia Vehí amb
referència a la llei de l’audiovisual o la llei d’habitatge. “És impossible arribar
a acords amb un govern
que sistemàticament nega el dret d’autodeterminació”, va resoldre la diputada cupaire. ■
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Alsina agraeix a
Suïssa el suport a
l’exili en el record
a Pau Casals

L’acord de govern
a Badalona es vol
centrar en la ciutat

a El govern reconeix a l’Estat helvètic

“Exemple d’enteniment,
pluralitat i projecte compartit centrat únicament
a Badalona.” Aquesta és la
base de l’acord de govern
que ahir van presentar el
PSC, ERC, En Comú Podem i JxCat com a preludi
a la moció de censura que
farà fora l’alcalde, Xavier
García Albiol (PP), el 8 de
novembre. El document
garanteix expressament
la neutralitat institucional en temes que vagin
més enllà del municipi,
ateses les previsibles diferències que hi pugui haver
entre les forces en aspectes com ara el procés.
Guanyem Badalona,
que ha quedat de moment
fora de l’acord, va criticar
ahir el PSC per “excloure’l” després d’haver-se

Redacció

el compromís amb les llibertats
a Homenatge al músic a Ginebra
Redacció

La frase

GINEBRA

—————————————————————————————————

“Suïssa s’ha situat al
costat de la llibertat, la
democràcia i els drets
fonamentals, durant
el franquisme i ara”
Victòria Alsina

CONSELLERA D’EXTERIORS

des del procés català d’independència, Marta Rovira i Anna Gabriel, i va recordar la negativa helvètica a caure en la teranyina
de la “persecució judicial
espanyola”.

La consellera Alsina, ahir, en l’acte per commemorar a
Suïssa la intervenció de Pau Casals a l’ONU ■ EPA

En el transcurs de l’acte, la consellera va anunciar que Catalunya contribuirà
amb
gairebé
600.000 euros per respon-

dre a l’emergència humanitària a l’Afganistan, finançant els programes
d’ajut de l’ONU i l’ACNUR
a l’Estat asiàtic. ■

141001-1250749L

Ajuntament de
Torredembarra

Ajuntament de
Valls

155040-1250690L

El govern va agrair ahir a
Suïssa el seu respecte per
les llibertats “durant el
franquisme i ara”, en un
acte commemoratiu dels
50 anys del discurs de Pau
Casals a l’ONU. La consellera d’Exteriors, Victòria
Alsina, va liderar la representació del govern en un
acte a Ginebra per recordar el músic i el seu compromís amb les llibertats.
La consellera va posar en
relleu la neutralitat amb
què han acollit les exilia-

EDICTE

EDICTE

ANUNCI

En compliment de l’article 85.4 del DL
1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació
pública l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 5.10.21 d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, consistent en intercanviar la qualificació urbanística entre els
solars municipals situats al c/ Castell de Peralada 5 i c/ Castell de Siurana 4, qualificant
el solar situat al c/ Castell de Peralada 5
com a zona hotelera subclau 7b- Av. Mas
Clariana, i el solar situat al c/ Castell de Siurana 4, com a sistema d’equipaments subclau Ec d’equipament comunitari.

El Ple de l’Ajuntament de Valls, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021, va aprovar provi-

Així mateix es va acordar suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial en l’àmbit corresponent
a les parcel·les afectades per la modificació,
pel termini de dos anys, d’acord amb el que
estableixen els art. 73 i 74 del DL 1/2010,
de 3 d’agost, TRLU. L’àmbit objecte de suspensió consta en el plànol que forma part integrant de l’acord.

D’acord amb l’art. 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
28 d’octubre de 2021, ha acordat provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals: núm. 4 (impost sobre béns
immobles), núm. 5 (impost sobre instal·lacions, construccions i obres), núm. 9 (taxa
per la prestació del servei de gestió de residus municipals), núm. 14 (taxa per la prestació de serveis urbanístics), núm. 16 (taxes
serveis cementiri), núm. 23 (taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic i la prestació d’altres serveis),
núm. 25 (taxes activitats), núm. 26 (taxa tramitació de l’autorització ambiental), i núm.
27 (general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i altres ingressos de dret públic).

Durant el termini d’un mes comptat a partir
de la darrera publicació d’aquest edicte en el
tauler d’edictes municipal, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en un
diari, es podran presentar al·legacions. L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 08:30 a
14:00 h al Departament d’Urbanisme, pl.
Ajuntament, 4.
Es pot consultar el document de la modificació i plànol de l’àmbit objecte de suspensió a
la pàgina web municipal http://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/informacio-publica-d-urbanisme, a la carpeta d’Urbanisme-Informació pública.
Contra l’acord d’aprovació inicial no hi cap
cap recurs en tractar-se d’un acte tràmit.
Contra l’acord de suspensió es podrà interposar recurs de reposició potestatiu previ al
contenciós administratiu davant la mateixa
autoritat que hagi adoptat la resolució, en el
termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de
dos mesos
Cambrils, 22 d’octubre de 2021
L’alcalde,
Oliver Klein Bosquet
161024-1250695L

sionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022 que es detallen:
OF núm. 1

Impost sobre béns immobles

OF núm. 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF núm. 6

Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió
d’informes i de distintius

OF núm. 15

Taxa per ocupació de subsol, sòl i vol de la via pública

OF núm. 11

Taxa per la recollida i gestió de residus municipals i comercials

durant el termini de trenta dies, durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no produir-se’n cap, s’entendran definitivament aprovades i es publicarà el text íntegre de les modificacions.
Valls, 27 d’octubre de 2021.
El secretari en funcions,
Jerónimo Rivas Gómez

831813-1250825Q

Ajuntament de
la Garriga
ANUNCI D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ, IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PREVISTES PER A L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2022
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 d’octubre de 2021 s’han publicat els
anuncis d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional de modificació de les ordenances
fiscals reguladores de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals; de l’impost sobre béns immobles; de l’impost sobre activitats econòmiques; de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres; de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana; del recàrrec d’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent; de la taxa per ocupació del subsol, sòl
i volada de la via pública; de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals; de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme; de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals; de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; de la taxa per expedició de documents administratius; de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques, i la
imposició i ordenació de l’ordenança reguladora de la taxa per la celebració de casaments civils,
per a l’exercici econòmic 2022.
L’alcaldessa presidenta

D'acord amb el que estableix l'article 17.3
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de l’article 49.c) de la Llei 7/85,
reguladora de les bases de règim local, s'exposen al públic els presents acords mitjançant anunci al tauler d’edictes de la seu
electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en un diari dels de
major difusió en aquesta província, per un
termini de 30 dies hàbils, dins els quals els
interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que creguin
adients.
Cas de no presentar-se'n cap s'entendran
aprovades definitivament les modificacions
d'acord amb l’establert en l'article 17.3 del
RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i entraran en vigor el dia 1 de gener de
2022 prèvia publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona del text íntegre de
les modificacions aprovades.
Torredembarra, 28 d’octubre de 2021
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual

Ajuntament de
Corbera de Llobregat
EDICTE

851256-1250745Q

BADALONA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2021, ha
aprovat provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals que es relacionen a continuació:
OF 2 - Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
OF 15 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions.
OF 16 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
De conformitat amb allò que preveu l’article
17.1 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 modificades estaran exposats al públic a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania durant 30 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província, perquè els qui hi tinguin un interès directe o resultin afectats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de
no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Corbera de Llobregat, en la data de la signatura digital.
L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Rubén Guijarro, futur
alcalde de Badalona ■ ACN

desmarcat en un primer
moment de les negociacions. Tot i això, el partit
ha garantit el seu suport a
la moció de censura. El futur alcalde, el socialista
Rubén Guijarro, ha respost a la formació que confia que serà “un factor
clau” per al futur de la ciutat.

Ajuntament de
Tiana
EDICTE

130045-1250746L

|

8 Nacional

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2021, va adoptar els
acords següents:
“Primer. APROVAR inicialment el Reglament
de funcionament i règim intern de l’Escola
d’Adults municipal Timó, segons text que
consta a l’expedient.
Segon. DISPOSAR la seva exposició pública
pel termini de 30 dies hàbils a partir de la
publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, un mitjà de comunicació i el tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de les
al·legacions i els suggeriments que es considerin convenients.
Tercer. CONSIDERAR definitivament aprovat
aquest Reglament pel sol cas que durant el
tràmit d’exposició pública no s’hi presenti
cap al·legació o suggeriment.”
De conformitat amb el que estableix l’article
63 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al BOP, a l’objecte del
seu examen i la presentació de possibles reclamacions, i restarà aprovat definitivament
l’esmentat Reglament en el cas de no presentar-se’n cap.
El text del Reglament es pot consultar a l’enllaç següent:
https://tiana.cat/media/repository/transparencia/Reglament_TIMO.pdf.
(Exp. 2413/21)
Tiana, 25 d’octubre de 2021
L’alcaldessa
Signat: Marta Martorell Camps

