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Confirmen la
presència de
dotze ossos més
als Pirineus

MEDI NATURAL

El Grup de Seguiment Trans-
fronterer de l’os bru als Piri-
neus ha confirmat l’augment
de dotze exemplars de la co-
municat d’ossos que habita la
serralada –especialment els
Pirineus centrals– i que ja ar-
riba al nombre de 52 exem-
plars. La Generalitat, el Con-
sell Generau d’Aran, Andorra,
Aragó, Navarra, França i la
Fundación Oso Pardo van con-
firmar ahir aquest augment de
població durant l’any 2019.
S’han registrat deu noves cries
de cinc femelles diferents. So-
rita ha estat vista als Pirineus
atlàntics amb dos cadells, els
mateixos que han tingut Isil,
Caramelles, Bambou i Fadetes.
Després de dos anys sense in-
dicis es donen per morts sis
exemplars, entre els quals la
femella Hvala. ■ REDACCIÓ

Enxampen
l’alcalde de
Badalona
conduint begut

TRÀNSIT

L’alcalde de Badalona, Álex
Pastor (PSC), va ser detingut
ahir a la nit a Barcelona per
haver-se saltat el confina-
ment i conduir begut. Se-
gons van confirmar fonts po-
licials, Pastor circulava amb
el seu vehicle amb evidents
signes d’embriaguesa quan
va ser interceptat per una
patrulla. En ser requerit per
sotmetre’s a la prova d’alco-
holèmia, l’alcalde de Badalo-
na va oposar resistència i va
increpar els agents. ■
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Ajuntament de
Sant Cugat

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre l’aprovació inicial del Projecte d’urbanitza-
ció de l’àmbit delimitat per la Modificació puntual del PGM que afecta part del sector del
Pla parcial Can Graells (Exp. núm. 30223/2019 - UA70/19/03)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària celebra-
da en data 4 de març de 2020, ha adoptat, entre d’altres, un acord, la part dispositiva del qual és
com segueix:
“Primer. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització de l’àmbit delimitat per la Modifica-
ció puntual del PGM que afecta part del sector del Pla parcial Can Graells, d’iniciativa privada,
promogut per l’entitat mercantil HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, SLU i redactat
per la senyora Marta Collell Mundet, arquitecta, juntament amb el projecte d’intervenció arqueolò-
gica (PIA), redactat per la senyora Gemma Caballé Crivillés, arqueòloga, projecte d’urbanització
que recull les consideracions i determinacions que es desprenien dels diferents informes tècnics
municipals emesos a l’efecte en seu de requeriment d’esmenes efectuat segons Resolució de la
3a Tinença d’Alcaldia núm. DEC/5363/2019, de data 02.12.2019, tot això de conformitat amb els
articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (TRLUC, en endavant), i amb el benentès que, en seu d’aprovació definitiva,
caldrà introduir en el PIA que ara s’aprova inicialment la determinació de l’informe favorable emès
en data 21.01.2020 per Museus de Sant Cugat i que es contrau literalment al següent:
“-La intervenció arqueològica haurà de preveure augmentar el nombre de rases de sondeig a la
parcel·la nord per fer-les extensives a la resta d’extensió que té usos de conreu, amb una distàn-
cia entre elles proporcional a l’expectativa. Caldrà introduir aquesta previsió al PIA que la promo-
ció trameti a la Generalitat amb la sol·licitud de permís d’intervenció arqueològica.”
Segon. SOTMETRE a informació pública el referit projecte d’urbanització, per termini d’UN (1)
MES a partir del dia següent al de la darrera publicació del corresponent edicte de convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal al qual es refereix el projecte, així com donar a conèixer aquesta convocatòria
d’informació pública al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual
es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, d’acord amb el que
determina l’article 119.2 del TRLUC per remissió de l’article 89.6 del mateix cos legal i en relació
amb els articles 8.5.c) del TRLUC, 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’a-
prova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC, en endavant) i 25.4 del Real Decreto Legislati-
vo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y reha-
bilitación urbana (TRLS, en endavant).
Tercer. SOL·LICITAR informe als següents organismes públics amb competència concurrent,
d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 del TRLUC i de conformitat amb l’informe tècnic emès
pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística:
Organismes de l’Estat:
Dirección General de Aviación Civil
Organismes de la Generalitat de Catalunya:
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Protecció Civil
Agència Catalana de l’Aigua
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
Quart. NOTIFICAR el present acord a la senyora Marta Collell Mundet, en qualitat d’arquitecta
redactora del projecte, i a l’entitat promotora HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS,
SLU, als efectes procedents.”
Contra aquest acte, que és de tràmit i no definitiu en via administrativa, no escau cap recurs, ja
que no decideix el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment
ni produeix indefensió ni perjudici irreparable a drets o interessos legítims, tenint en compte el
que disposen els articles 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC), i 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu proce-
dent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la LPAC.
Donant compliment a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, l’expedient restarà exposat al
públic per termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la data de la darrera publicació del
present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la premsa escrita. També es
publicarà l’Edicte al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual es
pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, i la documentació, tant
escrita com gràfica, es podrà consultar a les dependències del Servei de Planejament i Gestió
Urbanística, plaça de la Vila, número 1, de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores, i
s’hi podran presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l’article 16
de la LPAC.
No obstant els terminis previstos en la present notificació/requeriment, aquests queden suspe-
sos, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 3a del RD 463/2020, pel qual es decla-
ra l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sant Cugat del Vallès, 27 de març de 2020
Mireia Ingla Mas
Alcaldessa

141000-1227547Q

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12 de març de 2020, apro-
var inicialment la modificació del Reglament municipal regulador del transport escolar de l’Ajunta-
ment de Calafell, i exposar al públic l’acord d’aprovació inicial al tauler d’anuncis de la corporació,
al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i en un diari, pel termini de trenta dies, a l’objecte que
les persones interessades puguin presentar-hi reclamacions i suggeriments.
Les modificacions proposades i el certificat de l’acord de Ple es poden consultar al web de l’Ajun-
tament de Calafell en l’enllaç següent:
http://calafell.cat/ajuntament/normativa/reglaments
Quan no s’hi hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació inicial es-
devindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre
del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica
el text íntegre.
En el supòsit que es consideri aprovat definitivament per manca de reclamacions, l’acord d’apro-
vació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de trametre a l’administra-
ció de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l’aprovació defini-
tiva.
El Reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts quinze dies des d’aquesta comunica-
ció, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment, d’acord amb l’article 65.2 de
la Llei de bases de règim local que es recull en la Disposició final del text.
Contra aquest acord, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.
El secretari
Calafell, en la data de signatura digital

Ajuntament de
Calafell
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El jutjat de primera ins-
tància de Brussel·les on
Puigdemont i els conse-
llers exiliats van presentar
una demanda contra el
jutge instructor de la cau-
sa de l’1-O, Pablo Llarena,
ha desestimat la petició de
l’expresident. Aquest jut-
jat no es considera compe-

tent per investigar Llare-
na per les seves declara-
cions públiques, que Puig-
demont i els consellers
consideren que van vulne-
rar la seva presumpció
d’innocència.

Carles Puigdemont va
presentar el juny del 2018
la demanda davant d’un
tribunal francòfon de
Brussel·les per les declara-
cions que Llarena havia fet
en una ràdio d’Oviedo el fe-
brer d’aquell any en què va
negar que Puigdemont i
els consellers Toni Comín,
Clara Ponsatí, Lluís Puig i
Meritxell Serret fossin

presos polítics. Va ser el 27
de març passat quan
aquell jutjat de primera
instància es va declarar no
competent en la matèria
per pronunciar-se sobre el
fons de la demanda.

El tribunal considera
que “les manifestacions de
Llarena es van produir en
la seva condició de jutge i
que, per tant, queden em-
parades per la immunitat

de jurisdicció”, segons in-
formaven ahir a Efe fonts
de la defensa. Els advocats
de Puigdemont han anun-
ciat que presentaran un
recurs davant del Tribu-
nal Suprem belga perquè
consideren que “la inter-
pretació sobre la immuni-
tat de jurisdicció que fa el
tribunal és incompatible
amb l’espai comú de justí-
cia europeu”. ■

Bèlgica rebutja
la demanda
contra Llarena
a Puigdemont
presentarà un recurs al
Suprem belga contra
aquesta decisió

Redacció
BARCELONA

L’advocat de Llarena conversa amb els advocats de
Puigdemont abans de l’inici de la vista ■ EFE

La consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó, va
avançar ahir al migdia que
“en les pròximes hores” es
produiran reunions inter-
nes amb el vicepresident
Pere Aragonès per tancar
la proposta del govern so-
bre les modificacions pres-
supostàries que caldrà fer,
un cop divendres el Parla-
ment aprovarà els comp-

tes del 2020, per fer front
a l’emergència del corona-
virus. Després “s’obrirà a
la resta de grups per treba-
llar-ho plegats”, va indicar.

Precisament ahir, la
CUP ja va avançar les pro-
postes que ha presentat
com a esmenes al pressu-
post català, resumides en
cinc grans eixos d’accions
a aplicar: modificar a l’alça
l’IRPF i l’impost de patri-
moni, convertir la renda
bàsica en una renda ga-
rantida universal amb 500
milions de fons, fomentar
l’economia cooperativa,
crear una banca pública i
dictar una moratòria en el
pagament del deute. ■

Ò.P.J.
BARCELONA

El govern, a punt per
negociar els retocs en
els pressupostos

a La idea és tancar
aviat una proposta
pròpia per obrir-la a
la resta de grups


