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EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
celebrada el dia 03.02.2014, ha aprovat inicialment el mapa de capacitat acústica del
municipi de Castellbisbal, redactat per l’enginyer municipal, i que ha de venir a substituir el que fou aprovat en data 26.03.2012.
En aquesta mateixa sessió de 03.02.2014
s’ha acordat sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el mapa de capacitat acústica del municipi de Castellbisbal a informació pública pel
termini de trenta dies hàbils, comptats des
de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Durant aquest termini d’informació pública,
es podrà consultar l’expedient a l’àrea de
serveis territorials de l’Ajuntament de Castellbisbal (av. Pau Casals, 9, 2a planta, en
horari de 9 a 14 h) i es podran formular les
reclamacions i al·legacions que es considerin convenients. En el cas que no se’n presenti cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Castellbisbal, 4 de febrer de 2014
El regidor delegat de Medi Ambient,
Alberto Matallanas Carrillo

EDICTE
Havent observat una errada en la publicació de l’edicte publicat al diari El
Punt Avui en data 7 de desembre de
2013, de l’aprovació inicial del Pla
d’ordenació urbanística municipal juntament amb l’Informe de sostenibilitat
ambiental, que forma part del Pla esmentat, on diu que el període d’informació pública pel termini d’un mes
durant el qual es poden presentar les
al·legacions que es considerin convenients, hi ha de dir de quaranta-cinc
dies.
Per tot això s’obre un nou període
d’informació pública de vint-i-dos dies
més.
Rodonyà, 31 de gener de 2014.
L’alcalde
Josep M. Saumell Calaf

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS
De conformitat amb el que disposa l’article 12.2 dels Estatuts d’aquest Consell Esportiu i
per ordre del Sr. President, es convoca l’assemblea general ordinària del Consell Esportiu
del Tarragonès.
Dia: 21 de febrer de 2014.
Lloc: Saló de Plens del Consell Comarcal del Tarragonès.
Carrer de les Coques, 3 de Tarragona.
Hora: 17.30 hores en primera convocatòria.
18.00 hores en segona convocatòria.

ANUNCI

L’alcaldessa, Susanna Mérida López

Thomas Chaussebourg i el seu cavall, a Manresa, el novembre passat ■ JUANMA RAMOS

825269-1085656w

• Aprovació de l’acta anterior.
• Informe del president.
• Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici de 2013.
• Examen i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici de 2013-2014.
• Informe general de l’àrea d’activitats.
• Torn obert de paraules.
El secretari,
Jordi Ruiz Domènech
Tarragona, 3 de febrer de 2014

LLOGUERS
Ubicació

Apartaments

BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages

LLEI DE DEFENSA DELS ANIMALS

En compliment del que disposen els
articles 15 a 19 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de gener de 2014, va acordar aprovar, amb
caràcter provisional, la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 28 que haurà
de regir a partir del dia de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
De conformitat amb el que disposa
l’article 17 del mateix Text refós, els
acords provisionals de referència, així
com el text de l’ordenança fiscal que
porten annex, s’exposen al públic en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies, a fi
que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Aquesta
exposició al públic s’iniciarà a partir
del dia següent a aquell en què tingui
lloc la publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional
quedarà elevada automàticament a
definitiva, de conformitat amb el que
disposa l’article 17.3 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

ORDRE DEL DIA:

Tipus

166508-1085653V

Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia

Descripció

Preu (€)

estudi amb mobles

375

Apartaments

BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau

estudi equipat

725

Apartaments

BARCELONA - Balmes - Mitre, c/ Bertran

moblat, 1 hab.

550

Apartaments

BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy

moblat, 1 hab.

500

Apartaments

BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés

estudis moblats i equipats

375

Apartaments

BARCELONA - Les Corts, c/ Felipe de Paz

moblat, 1 hab.

550

Apartaments

BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, c/ Lafont

estudi buit

375

Apartaments

BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca

moblat, 1 hab., pàrquing inclòs

450

Apartaments

BARCELONA - Sicília - Còrsega

moblat, 1 hab.

450

Apartaments

BARCELONA - Av. Vallcarca - Pl. Lesseps

moblat, 1 hab.

500

Apartaments

BARCELONA - <M> Fabra i Puig, c/ Pare Secchi

moblat, 1 hab.

490

Apartaments

BARCELONA - Pg. Sant Gervasi

estudi buit, reformat

375

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó

12 m2

125

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant

25 m2

300

2

120 m

1.400

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes

50 m2

300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera

70 m2

350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel y Galán

2

60 m

300

4 hab., pàrquing inclòs

650

3 hab., exterior

450

buit, 2 hab.

500

Pisos ocasió

BARCELONA - Lepant - Alí Bei (Auditori)

Pisos ocasió

BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia

Pisos ocasió

BARCELONA - Sarrià, c/ Calàndries

Pisos ocasió

BADALONA, c/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol

3 hab.

400

Pisos ocasió

BARCELONA - C/ Roger de Flor - Mallorca buit, 3 hab., parquet, calef., pàrq. incl.

1.200

Pisos ocasió

BARCELONA - Putxet - Mitre

Pisos ocasió

BARCELONA - Muntanya <M> Clot

moblat, 2 hab., calef.

650

moblat, 3 hab.

500

C/ Marina, 154, àtic 3a - 08013 Barcelona
Tel.: 93 265 43 44 - Fax: 93 265 56 34 - Mòbil: 619 74 65 07/08
info@fincaslafont.es
138998-1084160®

Ajuntament de
Viladecavalls
ANUNCI
D’INFORMACIÓ PÚBLICA

865522/1085646®

Departament de Medi Ambient

Ajuntament de
Rodonyà

142064-1085608V

Ajuntament de
Castellbisbal

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 6 DE FEBRER DEL 2014

865513-1085652V
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48 Societat

La Junta de Govern Local, reunida en sessió de
data 30 de gener de 2014, adoptà l’acord de
convocar subhasta pública per a l’adjudicació
dels béns patrimonials d’aquest Ajuntament
conformats per un lot indivisible de tres
parcel·les (parcel·les número 17, 18 i 19) i un altre format per la parcel·la 16, ubicades al sector
de La Bòbila, de conformitat amb el plec de
clàusules administratives particulars aprovat en
la mateixa sessió.
1. Entitat convocant:
a) Dependència que tramita l’expedient: Serveis
Jurídics.
b) Número d’expedient: 2013/68.
2. Objecte del contracte:
LOT 1 format per la parcel·la número 16, de
500,55 m2 de superfície, inscrita al registre de la
propietat número 5 dels de Terrassa, al tom
3339, llibre 127, foli 178, finca 4859, inscripció
1a.
Referència
cadastral:
2308517DG1020N0001TT
Carrer de la Bòbila núm. 31
Valoració: 106.324,51 €
LOT 2 indivisible de les tres parcel·les següents:
Parcel·la número 17, de 502,55 m2 de superfície, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
182, finca 4860, inscripció 1a.
Referència
cadastral:
2308520DG1020N0001TT
Carrer de la Bòbila núm. 33
Valor: 105.501,90 €
Parcel·la número 18, de 501,98 m2 de superfície, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
186, finca 4861, inscripció 1a.
Referència cadastral: 2308521DG1020N0001FT
Carrer de la Bòbila núm. 35
Valoració: 105.406,29 €
Parcel·la número 19, de 501,98 m2 de superfície, inscrita al registre de la propietat número 5
dels de Terrassa, al tom 3339, llibre 127, foli
190, finca 4862, inscripció 1a.
Referència cadastral: 2308522DG102N0001MT
Carrer de la Bòbila núm. 37
Valoració: 105.399,82 €
3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de la inserció de
l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Província de Barcelona; si l’últim dia del termini resultés inhàbil o s’escaigués en dissabte, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: És detallada a la CLÀUSULA XII del plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Viladecavalls.
Domicili: C/ Antoni Soler i Hospital, 7 i 9
Població i codi postal:Viladecavalls 08232
d) Termini durant el qual el licitador és obligat a
mantenir la seva oferta: Tres mesos comptats
des del dia següent al de la data d’obertura de
les pliques presentades.
e) Model de proposició: Figura transcrit a la
CLÀUSULA XII del plec de clàusules.
4. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: C/ Antoni Soler i Hospital, 7 i 9
b) Població:Viladecavalls
c) Data: Tercer dia hàbil següent al que finalitzi
el termini de presentació de les proposicions,
sempre que no hi hagi ofertes presentades per
correu administratiu. En cas que s’hagin enviat
proposicions per correu administratiu es procedirà a l’obertura una vegada transcorri el termini
de 10 dies perquè aquestes siguin entrades al
Registre General.
L’alcaldessa
Francesca Berenguer i Priego
Viladecavalls, 30 de gener de 2014

El circ desaconsella
el vet a les bèsties
que vol el Parlament
a CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA i la CUP volen aprovar en breu una

proposició de llei que prohibeixi actuar amb animals al circ
Jordi Bordes
BARCELONA

Quan encara no hi ha data
perquè el ple del Parlament debati la modificació
de la llei de protecció dels
animals, el sector del circ
va fer una sonora protesta
ahir al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Lamenten que CiU, ERC, el PSC,
ICV-EUiA i la CUP acordessin una proposició de
llei per prohibir el circ
amb animals sense escoltar-los. Admeten que les
associacions de defensa
dels animals saben pressionar i només per això
entenen que es plantegi
una normativa tan restrictiva i, a més, específicament amb el circ. Només el PP i Ciutadans han
plantejat una esmena a la
totalitat que, presumiblement, serà anul·lada.
El procés d’aquesta modificació es preveu llarg
perquè abans d’aprovar-se
ha de passar per comissió
on, molt possiblement, podran donar la seva opinió.
Carlos Raluy, del circ Raluy; el director del Festival

Caldrà tornar premis nacionals?

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

La proposició dels cinc partits va entrar a finals d’octubre. Molts artistes estaven
exaltats, setmanes més tard,
a la Fira Mediterrània, on va
lluir un espectacle eqüestre
de notable poesia. Però encara és més sorprenent que un
espectacle valorat amb el
Premi Nacional de Circ 2010
i el Ciutat de Barcelona 2009
ara el Parlament proposi de
prohibir-lo. L’hauran de tornar? De fet, a Barcelona, hi ha
hagut una contínua presèn-

cia d’espectacles amb cavalls. L’últim, l’aparició fugaç
de 28 i mig, de La Perla 29,
aquest juny. Si la normativa
només fa referència al circ,
seria possible tornar a treure
un cavall a escena, com també acostuma a fer La Cuadra
de Sevilla? I què dir de Cavalia (2007) o el Théâtre Zingaro (2004)? Moltes altres bèsties han passat per escena.
Mag Lari ja va alliberar el seu
ànec Cinto, el 2005, preveient que un dia li prohibirien.

Internacional del Circ Ciutat de Figueres, Genís Matabosch; el representant
de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya
(APCC), Alfred Fort; el
portaveu del Grup de Defensa del Circ amb Animals, Rafael Arencón, i el
redactor en cap de la revista de circ Zirkòlika, Marcel Barrera, demanen que
es reguli a través del diàleg
amb totes les parts implicades. Matabosch va denunciar que els grups pre-

sentessin la proposta de
manera unilateral i la seva pretensió d’“amputar
aquesta tradició, que porta en els seus orígens el fet
que hi hagi animals”, en
referència al naixement
del circ com un espectacle
eqüestre. Fort considera
que el circ viu una situació
de greuge i criminalització
respecte a d’altres contextos en què també participen animals, com ara les
desfilades de la Guàrdia
Urbana a cavall. ■

