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DILLUNS, 24 D’OCTUBRE DEL 2022

141001-1263735Q

Ajuntament de
Valls 

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió del 
dia 6 d’octubre de 2022, acorda aprovar 
inicialment els documents d’Estatuts i les 
Bases que han de regir el funcionament de 
la Junta de Compensació del PAU-10 Plana 
d’en Berga, delimitat pel POUM, presentats 
pels interessats el 23 de febrer de 2022, a 
l’empara de l’article 119.2 del TRLU, amb 
condicions, i sotmetre aquest acord, amb 
el text íntegre de les Estatuts i les Bases, 
a informació pública, per un termini d’un 
mes, amb la publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona, en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal i a la web municipal.
El projecte es podrà examinar telemàtica-
ment al tauler d’edictes de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Valls i a l’enllaç següent 
del núvol corporatiu:
https://nuvol.valls.cat/index.php/s/qm7Ly-
f4HBAymJMC
https://nuvol.valls.cat/index.php/s/f77w3S-
nws67WRCy
Valls, en la data de la signatura electrònica
El vicesecretari
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EDICTE

El  P le  de l ’A juntament ,  en sess ió 
extraordinària del dia 20 d’octubre de 2022, 
ha adoptat l’acord d’aprovar provisionalment 
la modificació de l’Ordenança fiscal número 
00, reguladora de l’ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipal, i l’Ordenança 
fiscal número 02, relativa a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, establerta de 
conformitat amb el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

De conformitat amb el que preveuen 
els articles 49, b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 17.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, 
els acords provisionals, així com el text 
complet de les Ordenances fiscals creades 
i modificades, estaran exposats al públic a 
la Secretaria de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils comptats des de l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
En el cas que no hi hagués cap reclamació, 
l’acord provisional esdevindrà definitiu i es 
procedirà a la seva publicació juntament 
amb el text íntegre de les modificacions 
acordades.

Teià, 21 d’octubre de 2022
L’alcalde, 
Andreu Bosch i Rodoreda

Ajuntament
de Teià

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 
17 del Reial decret legislatiu 2/2004 que 
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, s’anuncia que l’Ajuntament, en ses-
sió ordinària del ple de data 20 d’octubre 
de 2022, ha acordat l’aprovació provisio-
nal, entre d’altres, dels acords següents:

“PRIMER.  Aprovar provisionalment 
la modificació dels articles 9.4 i 9.6 de 
l’OF1.1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles, així com de la disposició transi-
tòria i final d’aquesta ordenança. 

SEGON. Exposar al públic l’anterior Acord, 
mitjançant anunci que s’inserirà a l’e-Tau-
ler de la Seu electrònica de l’Ajuntament 
de Calafell (adreça https://tauler.seu.cat/
inici.do?idens=4303790004), durant el ter-
mini de trenta dies hàbils, comptat des del 
dia següent al de publicació de dit anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, dins 
del qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les al·legacions 
que estimin oportunes. A la vegada, es 
publicarà l’anunci en un diari dels de major 
difusió de la província.

TERCER. Considerar, en el cas que no es 
presentessin reclamacions a l’expedient en 
el termini anteriorment indicat, que l’Acord 
és definitiu, sobre la base de l’article 17.3 
del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

El secretari

Ajuntament de 
Calafell

141000-1253746L
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ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, 
en sessió pública del dia 20 d’octubre de 
2022, ha aprovat provisionalment la modifi-
cació de les ordenances següents:

- Ordenança general reguladora dels preus 
públics.

- Ordenança reguladora dels preus públics 
per la prestació de serveis de cases de 
banys, dutxes, piscines i instal·lacions 
anàlogues.

- Ordenança reguladora dels preus públics 
per la utilització dels serveis de les instal·la-
cions esportives municipals.

- Ordenança reguladora dels preus públics 
per la utilització dels serveis dels Casals de 
la Gent Gran de Lliçà d’Amunt.

- Ordenança reguladora del preu públic per 
la prestació del servei d’atenció domiciliària.

L’acord provisional i les modificacions esta-
ran exposats al públic a la Secretaria de 
l’Ajuntament durant 30 dies comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, perquè 
els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, 
l’acord esdevindrà definitiu.

Lliçà d’Amunt, 21 d’octubre de 2022

Gemma Navarro Medialdea

Secretària accidental

Ajuntament de
Lliçà d’Amunt

157210-1263677L

Ajuntament de 
Vinyols i els Arcs

ANUNCI

El Ple de la corporació, en sessió de data 

13 d’octubre de 2022, va aprovar inicial-

ment el Pla especial urbanístic PEU-7, per a 

l’ordenació d’un aparcament d’autocarava-

nes i caravanes, al polígon 3, parcel·la 51, 

d’acord amb el projecte i resta de documen-

tació que forma part del Pla, presentat per 

la mercantil CERVELLES, SL.

L’expedient restarà exposat al públic, a la 

Secretaria de l’ajuntament, durant el termini 

d’un mes, comptat des de l’endemà de l’últi-

ma publicació, a l’objecte de presentació de 

possibles reclamacions o al·legacions.

Vinyols i els Arcs, 19 d’octubre de 2022

L’alcalde,

Arnau Guasch Girona

831814-1263754L

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
en sessió del dia 20 d’octubre de 2022, 
ha aprovat inicialment la modificació 
de l’Ordenança reguladora de l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals. 

Així mateix va aprovar inicialment el 
Reglament dels actes de benvinguda a la 
comunitat dels infants de Lliçà d’Amunt.

Es fa públic en compliment de l’article 63.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que durant 
el termini de 30 dies, comptats des del 
següent al de la darrera publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, es puguin formular 
les reclamacions que es creguin oportunes.

Si durant aquest període no es presentessin 
reclamacions o al· legacions, l ’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Lliçà d’Amunt, 21 d’octubre de 2022
Gemma Navarro Medialdea
Secretària accidental

Ajuntament de
Lliçà d’Amunt

142451-1263734Q

Ajuntament de
Flix

Edicte número 64/2022

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL MODIFICA-
CIÓ D’ORDENANÇA FISCAL 1, REGULA-
DORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IM-
MOBLES
El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió or-
dinària celebrada el dia 14 d’octubre de 2022, 
va acordar l’aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora 
de l’impost sobre béns immobles. 
En compliment del que disposa l’article 178 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, es sotmet 
l’expedient a informació pública pel termini 
de trenta dies comptat des del dia següent 
al de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes.
Si transcorregut el citat termini no s’hagues-
sin presentat reclamacions, es considerarà 
aprovat definitivament l’acord.
Flix. 
El batlle president,
Francesc Barbero Escrivà
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

En Assemblea General Extraordinària 
de la Cooperativa “Railka Consulting 
Services S.C.C.L.” de data 28 de juliol 
del 2022, es va acordar per unanimi-
tat de tots els socis assistents la Dis-
solució i Liquidació de la Cooperativa 
“Railka Consulting Services S.C.C.L.”, 
nomenant com a liquidador Jordi Ra-
mírez Martorell. 188699-1263716L

Els darrers canvis en la
configuració del govern de
la Generalitat han situat
Esquerra Republicana de
Catalunya davant l’obliga-
ció de “representar el sen-
timent general i majorita-
ri de la societat catalana”.
Així ho va refermar ahir
el president dels republi-
cans, Oriol Junqueras, en
la presentació de Gabriel
Rufián com a alcaldable
per a Santa Coloma de
Gramenet, un acte que
ERC va aprofitar per obrir
el seu discurs cap a perfils
més allunyats de l’inde-
pendentisme clàssic.

Junqueras va reivindi-
car el seu partit com l’ac-
tual pal de paller de la polí-
tica catalana, fent valer la
victòria en les eleccions
del 2019, tal com en oca-
sions anteriors havien fet
altres partits. “Ara ha arri-
bat l’hora d’ERC”, va dir
abans de deixar entreveu-
re que la formació republi-
cana ha d’atraure nous pú-
blics. “Quan diem que ERC
vol ser el lloc de trobada de

tots aquells que estimen la
justícia, la llibertat, la de-
mocràcia i la república, no
tenim la pretensió que us
assembleu a nosaltres, si-
nó que volem assemblar-
nos a vosaltres, la societat
a la qual volem represen-
tar”, va insistir.

L’exportaveu al Con-
grés Joan Tardà va expli-
car que aquest planteja-
ment té un objectiu clar
al darrere: “De la mateixa
manera que el pujolisme
va ser el pal de paller de la
construcció autonòmica
sota el règim borbònic,
ERC s’ha de convertir en
el pal de paller de la cons-
trucció de la república.”

I seguint amb el fil de
sumar suports diversos
a l’independentisme, Ga-
briel Rufián es va presen-
tar davant dels veïns de
Santa Coloma amb un
missatge menys contun-
dent que el que el caracte-
ritzava temps enrere. “Sa-
beu que soc independen-
tista i republicà, però amb
la mateixa rotunditat us
dic que ser independentis-
tes no ens fa millors cata-
lans, i que tan català és

l’independentista com
l’autonomista, com el fe-
deralista.”

Turull continua collant
El secretari general de
Junts, Jordi Turull, va
continuar ahir amb la seva
sèrie de retrets a ERC acu-
sant justament alguns
dels nous consellers de
“dedicar-se més a fer re-
trets” a JxCat que a “ocu-
par-se de la seva funció”.
Turull responia així a les
crítiques contra els antics
socis d’ERC que Carles
Campuzano i Joaquim Na-
dal feien en diversos mit-
jans. Aquest últim cons-
tatava que des del 2017
l’independentisme ha re-
collit “més retrocessos
que avenços”.

D’altra banda, el presi-
dent del PP, Alberto Nú-
ñez Feijóo, va aprofitar
una visita ahir a Lleida per
carregar contra el PSC,
acusant-lo de ser “l’únic
garant que continuï gover-
nant l’independentisme a
Catalunya”. “El pacte de
dependència amb ERC es-
tà arribant massa lluny”,
va advertir. ■

a Gabriel Rufián es presenta com a alcaldable a Santa
Coloma: “Ser independentistes no ens fa millors catalans”

ERC s’obre a nous
públics per exercir
de pal de paller

Redacció
BARCELONA

Oriol Junqueras, amb Gabriel Rufián, en l’acte d’ahir a Santa Coloma de Gramenet ■ ACN

Un grup d’extrema dreta
va preparar un cop d’estat
que s’hauria hagut de dur
a terme durant la jornada

de reflexió de les eleccions
generals del 28 d’octubre
del 1982, les primeres que
va guanyar el PSOE, se-
gons va revelar ahir per
primer cop Narcís Serra
en un acte per recordar

l’obtenció d’aquella majo-
ria absoluta. Fa quaranta
anys Serra era alcalde de
Barcelona i no veia clar el
salt a Madrid, però es va
decidir a ser ministre de
Defensa unes setmanes
abans dels comicis, quan
Felipe González el va con-
vocar d’urgència a una
reunió amb el ministre de
l’Interior del moment, Al-
berto Oliart (UCD), que els
hauria donat detalls dels
moviments colpistes final-
ment frustrats. ■

Serra revela un intent
de cop d’estat per les
eleccions del 1982
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