
El dossier de la candida-
tura dels raiers a Patri-
moni Immaterial de la
Unesco es lliurarà, previ-
siblement, el mes de
març del 2021, amb l’ob-
jectiu que el comitè d’ex-
perts el pugui avaluar i
que la qüestió segueixi el
seu tràmit final l’any
2022, segons va avançar
l’agència ACN. Aquest
pas arriba després que
les associacions cultu-
rals dedicades a l’antic
ofici del transport fluvial
de fusta mitjançant rais
de la Noguera Pallaresa i
del Segre, la Festa dels
Raiers a la Pobla de Se-
gur i el Pont de Claverol i
la Baixada de Raiers del
Coll de Nargó, hagin en-
trat oficialment a formar
part de la candidatura,
que és de caire interna-
cional i està promoguda
per l’Associació Interna-
cional de Raiers, creada
l’any 1989 sota la tutela
del Departament de Cul-

tura de la Generalitat.
La candidatura del

transport fluvial de fusta
mitjançant rais, denomi-
nada internacionalment
amb els termes en anglès
timber rafting, s’ha estat
desenvolupant durant
els darrers mesos. L’op-
ció d’aquesta activitat a
ser declarada Patrimoni
Immaterial de la Huma-
nitat per la Unesco està
encapçalada per Polònia,
que actualment lidera el
projecte per qüestions
d’estratègia, segons van
explicar fonts de Cultu-
ra. La iniciativa està pro-
moguda per l’Associació
Internacional de Raiers,
amb seu a la Pobla de Se-
gur (Pallars Jussà) i crea-
da l’any 1989 sota la tute-
la de la direcció general
de Patrimoni Cultural.
Actualment en formen
part quaranta entitats
d’onze països europeus i,
en el cas de l’Estat, n’hi
ha de Navarra, Aragó i
Castella-la Manxa. A ban-
da, també hi són pre-
sents d’altres d’Alema-

nya, Àustria, la Repúbli-
ca Txeca o Letònia. Atès
que les opcions a Patri-
moni de la Humanitat
han de ser presentades
per estats, en el cas de
l’espanyol la tramitació
la coordina directament
el Ministeri de Cultura.
Actualment, el Departa-
ment de Cultura de la Ge-
neralitat negocia aques-

ta qüestió amb el minis-
teri, el qual, al seu torn,
també es coordina amb
l’estat que lidera la candi-
datura, Polònia. Així, to-
ta la documentació reco-
pilada s’inclourà al dos-
sier multiestatal per tal
que pugui ser inclosa en
la llista representativa de
la Unesco el desembre
del 2022. ■

Nou pas de la candidatura
dels raiers a Patrimoni de
la Humanitat de la Unesco
aEl dossier es lliurarà al comitè el març de l’any vinent a La proposta, on hi ha
dues entitats lleidatanes, forma part d’una sol·licitud liderada per Polònia
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Baixada de raiers pel riu Segre ■ EPA
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SOCIETAT

Es manté l’alerta i el
perill per la crescuda
dels cabals dels rius
Protecció Civil manté per a
avui l’alerta de precipitacions
intenses que s’havien d’inten-
sificar durant la matinada al
Pirineu, el Prepirineu i les co-
marques del litoral central.
L’endemà d’una jornada amb
molta inestabilitat en què els
xàfecs i les tempestes es van
desplaçar per tot el país amb
molta pluja que va fer aug-
mentar els cabals dels rius.
Com a mesura de prevenció
es demana, i així es manté per
a les pròximes hores, no acos-
tar-se a les lleres de rius com
ara el Freser, el Ter i el Llobre-
gat, que baixen molt plens. Al-
guns dels registres dels xà-
fecs intensos van descarregar
amb menys de mitja hora 23
litres per metre quadrat a la
Pobla de Segur o 22 litres per

metre quadrat a Mas de Bar-
berans. Els Bombers no van
fer registrar sortides impor-
tants per culpa de la pluja més
enllà de la retirada d’algun ar-
bre per les ventades a la zona
del Vallès. Sí que un despreni-
ment a la catenària va obligar
a reduir a una sola via la línia
R11 entre Figueres i Llançà.
Ahir al vespre havien caigut 50
litres per metre quadrat a
Sant Joan de les Abadesses.

Les previsions del Servei
Meteorològic de Catalunya
són que els ruixats i xàfecs, al-
guns amb calamarsa, es man-
tinguin com els pròxims tres
dies a la zona del Pirineu. En
aquests punts on la tempera-
tura ha baixat molt, pot ser
que fins i tot nevi a les cotes
més altes. ■ E.F.
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QESCISIÓN DE EMPRESAS

AVIDAN PROPERTIES, SLU

(SOCIEDAD ESCINDIDA)

CONSPROMOFU, SLU

(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones estructurales de las So-
ciedades Mercantiles (en lo sucesivo “LME”), se hace público que la Junta General Extraordinaria
y Universal de “AVIDAN PROPERTIES, SLU” (sociedad parcialmente escindida), celebrada el 4
de junio de 2020, acordó por unanimidad la escisión parcial sin extinción de “AVIDAN PROPER-
TIES, SLU” mediante la transmisión en bloque de una parte de su patrimonio constituido por una
unidad de negocio autónoma dedicada a la explotación de inmuebles por medio del arrendamien-
to, a la sociedad beneficiaria y de nueva creación “CONSPROMOFU, SLU”, la cual se constituirá
simultáneamente, adquiriendo por sucesión a título universal todos los derechos y obligaciones
integrantes del patrimonio escindido y adjudicando al socio de la sociedad parcialmente escindi-
da las participaciones de la sociedad beneficiaria de nueva creación.

Como consecuencia de la escisión parcial, la sociedad escindida “AVIDAN PROPERTIES, SL”
reducirá su capital social en la cuantía necesaria modificando el artículo 7 relativo a la cifra de
capital social de los estatutos sociales.

En virtud del artículo 42 de la LME, al haberse adoptado el acuerdo de escisión parcial en Junta
universal y por unanimidad de todos los socios de la sociedad escindida y por el procedimiento
simplificado previsto en el artículo 78 bis de la LME, no es necesario publicar o depositar previa-
mente el proyecto de escisión ni es necesario el informe de los Administradores sobre el mismo,
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 42, 73 y 78 bis de la citada Ley.

Asimismo, en aplicación del citado régimen simplificado que se recoge en el artículo 78 bis de la
LME, al atribuirse al socio de la sociedad escindida las participaciones sociales de la sociedad
beneficiaria de nueva creación proporcionalmente a los derechos que tenía en el capital de aque-
lla, no es necesario el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe
de expertos independientes, así como tampoco el Balance de escisión.

No obstante, se hace constar que el acuerdo de escisión parcial contiene el detalle de los ele-
mentos de activo y pasivo que componen el patrimonio escindido transmitido a la sociedad bene-
ficiaria “CONSPROMOFU, SLU”.

En cumplimiento de los artículos 43 y 44 de la LME y 334 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto
íntegro del acuerdo de escisión parcial, así como el derecho que les corresponde de oponerse a
la escisión parcial con los efectos legalmente previstos en el plazo de un mes a contar desde la
fecha del último anuncio del acuerdo de escisión parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo
44 de la LME.

En La Llagosta, a 5 de junio de 2020.- Adam Avidan como persona física representante de AVI-
DAN BUSINESS GROUP, SL, administrador único.
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Ajuntament de
Molins de Rei 

ANUNCI

Per decret d’alcaldia 821 de 24 de maig de

2020, es va acordar, entre d’altres, aprovar

provisionalment la modificació de l’Orde-

nança fiscal C-8 A-1 G-1, que regula la Taxa

per la utilització o aprofitament especial dels

béns de domini públic local, en concret l’epí-

graf 1.2 Taules, cadires, tribunes, etc., col·lo-

cades a la via pública, incloent una bonifica-

ció del 75% en totes les tarifes de dit epígraf

atenent la disminució de la capacitat econò-

mica de les activitats d’hostaleria i restaura-

ció provocades per les mesures adoptades

com a conseqüència de la Covid-19.

En compliment de la normativa vigent es

sotmet l’expedient a informació pública a l’e-

Tauler, pel termini de trenta dies hàbils,

comptat des del 2 de juny (publicat al BOP

en data 29 de maig), a l’objecte que els inte-

ressats puguin examinar-lo i presentar-hi les

reclamacions o al·legacions que estimin

oportunes.

En el cas de no presentar-se cap reclamació

o al·legació, l’acord provisional esdevindrà

definitiu, i no entrarà en vigor fins que no es

realitzi la publicació del text íntegre de la

modificació en el BOP.

Molins de Rei, 3 de juny de 2020

L’alcalde 

Xavi Paz Penche
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AT/jc/Obres Serveis i Manteniment/
Projectes d’Urbanització i
Infraestructura/2017/1302

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Cardedeu, en la sessió del dia 23 d’abril
de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment el Projecte tècnic de reparació i am-
pliació de les voreres a l’avinguda de Mon-
tells a Cardedeu, per la qual cosa se’n fa pú-
blica la part resolutiva:

Primer. Aprovar inicialment el projecte de re-
paració i ampliació de les voreres a l’avingu-
da de Montells, a Cardedeu.

El pressupost d’execució per contracte
(PEC) previst de l’obra és de 209.110,01 eu-
ros (IVA 21% inclòs).

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pú-
blica durant el termini legal de 30 dies, a fi i
efecte que s’hi puguin formular les al·lega-
cions que s’estimin pertinents, mitjançant l’a-
nunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un dels diaris de major divul-
gació en l’àmbit municipal i al tauler d’anun-
cis de l’Ajuntament, per tal que qualsevol
que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, du-
rant el termini esmentat, totes les al·lega-
cions o observacions que consideri oportu-
nes.

Tanmateix, aquest termini queda interromput
en els termes que es preveuen en el Reial
decret 463/2020, de 14 de març de 2020, i
fins que finalitzi la vigència de la suspensió i
les seves possibles pròrrogues.

Cardedeu, 27 de maig de 2020

L’alcalde 

Enric Olivé i Manté

(Signat electrònicament a peu de pàgina)

Ajuntament de
Cardedeu

864552-1229432Q

Ajuntament de
Dosrius

Exp. 1510/2019
ANUNCI

Havent-se aprovat per acord de la sessió de Ple de data 21/05/2020, amb caràcter
inicial, l’establiment del servei i del manteniment de franges perimetrals de protec-
ció contra incendis, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establi-
ment i el projecte de reglament del servei adjunts, així com la memòria justificativa,
el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts, aquests, amb
tots els seus antecedents, quedaran de manifest al públic, a la Secretaria d’aquest
Ajuntament, en hores d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des
de l’endemà de la darrera publicació que es faci del corresponent anunci al BOPB,
al DOGC, en un diari de comunicació escrita diària, a l’e-Tauler de l’Ajuntament i al
web municipal, a efectes d’observacions i reclamacions.
Transcorregut l’expressat termini sense que es formulin reclamacions, aquest acord
quedarà elevat automàticament a definitiu (tant l’establiment del servei com els do-
cuments a què es fa referència), sense necessitat d’adoptar-se nou acord corpora-
tiu; altrament, les reclamacions que puguin haver-hi, degudament informades, se
sotmetran novament a l’òrgan competent, a fi que resolgui el que cregui més con-
venient.
L’alcaldessa,
Silvia Garrido
Dosrius, en la data de la signatura electrònica
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Ajuntament de
Lliçà d’Amunt

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en
sessió del dia 28 de maig de 2020, va acor-
dar establir el Consell Sectorial de Dinamit-
zació Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt, i
així mateix aprovar inicialment el Reglament
del Consell Sector ial de Dinamització
Econòmica i Social 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 Gene-
ralitat de Catalunya, s’hi puguin formular les
reclamacions que es creguin oportunes.

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

Lliçà d’Amunt, 5 de juny de 2020

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde
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