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FUNDAT EL 1889

El Tribunal de Comptes
preveu investigar el
tram gironí del TAV
 Després de les deficiències trobades en les obres entre Madrid i Barcelona, l’ens

fiscalitzarà l’any vinent l’alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa 3
Aniol resclosA

Residents de Mifas contra l’última retallada
4

exigeixen A benestAr i fAmÍliA que retiri el nou copAgAment i que no els deixi Amb només 130 € per A despeses 9

LA CONSULTA

La Fiscalia es
querellarà
contra Mas
i Ortega per
tres delictes
mAs demAnA diàleg
per ArribAr A un
referèndum definitiu
4

4 sorAyA sáenz de
sAntAmArÍA diu que no
negociArAn lA secessió

La Fiscalia ultima la querella pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació contra Artur Mas i
Joana Ortega. 24 a 26

Salut es fa enrere
i mantindrà la
cirurgia cardíaca
al Trueta 11
A més a DdG
Residents de Mifas,
abans d’entrar a la
seu de la Generalitat.

Les pimes de
Girona crearan
més de 4.000
llocs de treball
aquest any
Un informe de la patronal Pimec
conﬁrma la creació d’ocupació
neta i el creixement del teixit empresarial, per primer cop des de l’inici de la crisi econòmica de l’any
2008. 21

El radar de la C-31 a
Platja d’Aro i el de la
C-35 a Caldes, dels
que més multen 7
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Comarques
MARC MARTÍ

Els residents de Mifas
reclamen la retirada dels
últims copagaments
 Exigeixen explicacions a la

delegada de Benestar per la
retallada que els deixa amb
132 euros per a despeses
GIRONA | PILI TURON

La pràctica totalitat dels 28 usuaris a la residència de mifas van donar suport, ahir a la tarda, als seus
representants que es van reunir
amb la directora territorial de benestar i Família, montserrat roura,
de qui esperaven explicacions per
les últimes decisions del Govern
que els perjudiquen: un nou encariment en el copagament; un
càlcul que té en compte els estalvis, el patrimoni i les indemnitzacions que hagin pogut cobrar; i la

rebaixa de la part de pensió que els
queda per cobrir despeses –els
«diners de butxaca»–, que passa de
197 a 132 euros. Aquestes queixes
es recullen en una carta signada
per tots els usuaris que Diari de Girona va avançar el 29 d’octubre i
que ahir van demanar a montserrat roura que faci arribar a la consellera, neus munté –amb qui
també es volen reunir–.
els residents de mifas van esperar els seus companys a l’entrada de la seu de la Generalitat.
Abans de la reunió, dues de les seves portaveus, raquel blanca i
isabel Juscafresa, van criticar «un
decret que es basa en què una persona discapacitada pot viure amb
130 euros». Així ho va aﬁrmar
blanca, una ﬁguerenca que ha

Els usuaris de la residència de Mifas abans d’entrar a l’edifici de la Generalitat a Girona.

acabat els estudis d’educació social i que amb la rebaixa dels diners
de butxaca aﬁrma que haurà de
marxar de Girona. Ambdues volien
que roura els expliqués «com ho
han calculat» i «com es pot viure

amb aquests diners», tenint encompte que l’aportació anterior ja
era insuﬁcient. els usuaris de mifas reclamen que no s’apliqui.
montserrat roura es va comprometre a transmetre les peti-

cions a la consellera, a més de dirlos que és conscient del malestar.
el president de mifas, Albert carbonell, també li va demanar que el
Parlament renovi la cartera de
serveis i debati els copagaments.

AJUNTAMENT
DE VILAMALLA

AJUNTAMENT
DE PALAMÓS

EDICTE

Exp. 89/14— Anunci- DIARI- Modificació Puntual 13 del POUM de Vilamalla

Pel qual se sotmet a informació pública un
projecte de legalització d’una nau d’ús
ramader, tanques de fusta i desmuntatge de
coberts a la finca Mas Salvà situada en sòl
no urbanitzable, polígon 4, parcel·la 86

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia vint-i-dos d’octubre de dos mil catorze, va acordar entre d’altres:

En compliment de l’establert a l’article 48 del Text
refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb allò
que disposa l’article 47.1 de Decret 64/2014, de 13
de maig, que regula el procediment per a la implantació d’una construcció pròpia d’una activitat
agrícola quant afecta a aqüífers classificats, sotmetem a informació pública pel termini d’un mes,
la petició de la societat Explotaciones Agrícolas y
Forestales Brugarol, SA, de legalització d’un projecte d’una nau d’ús ramader, tanques de fusta i
desmuntatge de coberts a la finca Mas Salvà situada en sòl no urbanitzable, polígon 4, parcel·la
86, inclosa dins l’àmbit de protecció d’aqüífers
d’acord amb el Decret 328/1988, d’11d’octubre,
per tal que s’hi puguin deduir al·legacions i reclamacions.
La documentació pot ésser consultada qualsevol
dia laborable de les 09.00 a les 14.00 hores a les
dependències del Departament Urbanisme de la
Casa de la Vila, situades al carrer Major, 56 de Palamós, tel. 972 60 00 26, fax 972 31 61 10, codi
postal 17230.
L’alcaldessa
M. Teresa Ferrés Ávila
Palamós, 30 d’octubre de 2014

AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL
EDICTE
La Comissió de Patrimoni de Palafrugell, a la sessió celebrada el 16 de setembre de 2014, va informar favorablement el projecte de reforma de façana, canvi de coberta i reforma interior d'un habitatge unifamiliar en testera situat
al carrer Ample núm. 37, de Palafrugell, promogut per Francesc Xavier Vilaseca Bañeras. Amb la publicació del present
edicte al Diari de Girona, s’obre un període d’informació pública de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent
al de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 15
del Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni
Històric de Palafrugell (PEPIPH), perquè durant el citat període es puguin formular suggeriments per totes les persones interessades.
Aquest expedient és a les oficines de l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament (carrer Cervantes, 16 de Palafrugell) a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-lo, de dilluns a dissabte de 9 a 13 hores del matí. Tanmateix, també pot ésser consultat al web de l’Ajuntament (www.palafrugell.cat).
Palafrugell, 6 de novembre de 2014
L’Alcalde, Juli Fernández Iruela

EDICTE
Per Decret de l’Alcaldia, de data 27 d’octubre de 2014, es va
aprovar inicialment el projecte bàsic de rehabilitació de la
Central del Molí per a Espai Cívic, Gent Gran del Barri Vell Mercadal, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb un pressupost total d'un milió quatre-cents vint-i-set mil vuit-cents
setanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (1.427.876,83€)
IVA inclòs. Aquest pressupost es desglossa en un milió cent
vuitanta mil seixanta-tres euros amb cinquanta cèntims
(1.180.063,50€) IVA exclòs, i dos-cents quaranta-set mil vuitcents tretze euros amb trenta-tres cèntims (247.813,33€)
d'IVA, calculat amb un tipus del 21%.
L’expedient i totes les actuacions se sotmeten a informació pública i s’exposen a la regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi, núm. 1, 2n pis), així com a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, per tal que puguin
ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General, pel termini de 30 dies, comptats des
de l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el
Butlletí Oficial de la Província i en la premsa local.
L’alcalde. Carles Puigdemont i Casamajó
Girona, 28 d’octubre de 2014

AJUNTAMENT
DE GUILS DE CERDANYA

EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 24
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums illa 2 - Parador del Güell, de conformitat amb el
que disposa l’art. 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat en part per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Així
mateix, també es va acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, i d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets, pel termini d’un any, dins l’àmbit afectat pel Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums illa
2 - Parador del Güell, d’acord amb el que disposen els
articles 73 i 74 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
L’expedient i totes les actuacions se sotmeten a informació pública i s’exposen a la regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament (plaça del Vi,
núm. 1, 2n pis), així com a l’Oficina d’Informació i
Atenció Ciutadana, per tal que puguin ser examinats i
presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comptat des de
l’endemà de la darrera publicació del present edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en la premsa local. Així
mateix, també es pot consultar a través del web municipal (http://www.girona.cat/urbanisme).
L’alcalde. Carles Puigdemont i Casamajó

Anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUPM DE LA CERDANYA
El Ple Corporatiu d’aquest ajuntament, en sessió Extraordinària celebrada en data 30/10/2014, va adoptar l’acord
que tot seguit es transcriu literalment:
PRIMER.- Aprovar inicialment de conformitat amb l’article 22 c), de la Llei 7/1985 de 2d’abril, reguladora de bases de règim local, la modificació puntual del «Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya, redactat per l’Arquitecte Sr. Joan Isart i Alemany, en relació a L’ÀMBIT DEL PAU-GUI-7 URBANITZACIÓ EL GOLF.
SEGON.- Sotmetre´l a informació pública pel termini d’UN MES, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels diaris de més divulgació de l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, duran el termini esmentat, totes les al·legacions i/o observacions que consideri oportunes.
L’expedient restarà a disposició de tot aquell que el vulgui consultar en horari d’oficina en la Secretaria Municipal
de l’ajuntament.
TERCER.- l’anunci d’informació pública podrà consultar-se a la pàgina web municipal (www.guils.com)
QUART.- D’acord amb el que disposa l’article 73 del DL 1/2010 de 3 d’agost, acordar la suspensió de la tramitació
de llicències d’obra major, parcel.lació, rehabilitació integral, així com la de tramitació de projectes de reparcel.lació a instància de particulars, urbanització i altres, llevat aquells que en el marc de la modalitat de cooperació, pugui redactar l’administració actuant amb simultaneïtat, així com la tramitació de la substitució de la modalitat del sistema d’actuació. L’àmbit de suspensió coincideix amb el plànol de situació i emplaçament de la modificació proposada. Aquesta suspensió entrarà en vigor amb l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual del
POUPM.
La durada de la suspensió d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques serà vigent, fins a que es produeixi l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual del POUPM, i, en tot cas tindrà una durada màxima de
DOS ANYS.

«Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del POUM de Vilamalla núm. 13 d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte assessor municipal Sr. Jaume Corominas Blanch i que contempla la següent modificació:
- Modificar l’art. 107 del POUM que tracta les tanques en sòl no urbanitzable, fent una distinció de tanques segons l’objecte al que
es destini.
Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències de tot tipus en els àmbits afectats per la modificació puntual núm. 13 del POUM de
Vilamalla, de conformitat amb allò que disposa l’art. 73. Suspensió de tramitacions i de llicències del Decret Legislatiu 1/2010 de
3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
Tercer.- Sol·licitar informe als Departaments d’Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Quart.-Disposar la publicació dels respectius edictes al BOP de Girona, al DOGC de la Generalitat de Catalunya i a un diari d’àmplia difusió a la província per a l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes, així com la seva disposició al Tauler d’edictes de l’ajuntament i la seva inserció a la web municipal (www.vilamalla.cat).
Cinquè.- Autoritzar al Sr. Carlos Álvarez González, tan àmpliament com sigui menester per executar aquest acord.»
L’expedient queda exposat per a la seva consulta a les oficines municipals situades a la plaça de la Font s/n de Vilamalla de dilluns a divendres en hores d’oficina (9 a 14h,), per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.
Així mateix la documentació del POUM es pot consultar a la web municipal: (www.vilamalla.cat).
Vilamalla, 23 d’octubre de de 2014.
L’Alcalde. Carlos Álvarez González

AJUNTAMENT
DE RIPOLL
ANUNCI
En compliment de l’article 96 en relació amb l’article 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i els articles 107,117 i 118 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), es fa pública la resolució del Ple Municipal de
Ripoll adoptada en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2014, referent a la modificació puntual número 13 del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, referent a la revisió del catàleg de béns a protegir, que es transcriu a continuació:
«6.2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 13 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE RIPOLL, REFERENT A LA REVISIÓ DEL CATÀLEG DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR.
Disposició
El Ple municipal resol:
6.2.1. Aprovar inicialment la modificació puntual número 13 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, REVISIÓ
DEL CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS.
6.2.2. Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes, l’expedient de modificació puntual número 13 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll REVISIÓ DEL CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS, mitjançant la publicació d’un anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major
difusió de la província i en la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll, als efectes que puguin presentar les al·legacions, objeccions, suggeriments i/o reclamacions que considerin convenients.
6.2.3. Disposar, en l’àmbit d’actuació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, la suspensió de
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, durant el termini d’un any.
6.2.4. Sol·licitar informe preceptiu en relació amb la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Ripoll objecte d’aquesta resolució, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde president, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia,
a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment esmentats.»
Es sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de més difusió de la província.
L’expedient romandrà per ser consultat a l’Àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Ripoll, situada a la
pl. de l’Ajuntament, 3 (3a. planta), en horari d’atenció al públic de 8 a 14 hores, i si s’escau presentar-hi les al·legacions,
objeccions, suggeriments i/o reclamacions que considerin convenients. Tanmateix es podrà consultar a la web municipal,
www.ripoll.cat.
Recursos procedents contra l’acte publicat
L’acte publicat és un acte de tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el què estimeu procedent, de conformitat amb el què disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
No obstant això, contra l’acord quart (6.2.3) i per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació/publicació.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del POUPM.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Guils de Cerdanya, 4 de novembre de 2014
L’Alcalde
Valentí Tuset Creus

Lluís Muñoz i Lloret
Secretari
Ripoll, 4 de novembre de 2014

