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nclotat en un vèrtex del ce-
mentiri de Montjuïc de Bar-
celona, a tocar de la Zona
Franca, el Fossar de la Pe-

drera és un indret d’infaust record
per a tants i tants represaliats pel
franquisme. Segons els càlculs del
govern català, aquí hi ha les restes
de 1.700 persones que van ser exe-
cutades al Camp de la Bota un cop
va acabar la Guerra Civil. Les des-
pulles del president Companys
també estan enterrades aquí. “És
una de les fosses comunes de re-
pressió més grans de tot el país”,
descrivia ahir la consellera de Jus-
tícia, Lourdes Ciuró, durant l’acte
que cada any organitzen en aquest
indret el Memorial Democràtic i
l’Associació pro Memòria als Immo-
lats per la Llibertat a Catalunya
com a homenatge a les víctimes del
franquisme. Una convocatòria, pe-
rò, que enguany ha estat presidida
per un fet excepcional: l’anunci tot
just el dia abans de la decisió de la
justícia argentina de processar l’ex-
ministre franquista Rodolfo Martín
Villa per quatre homicidis ocorre-
guts entre els anys 1976 i 1978. I
entre les autoritats i representants
de les entitats, no es podia amagar
la satisfacció per aquesta decisió,
tot i que tampoc hi van faltar les
crítiques. “La justícia argentina ha
de ser qui jutgi un dels repressors
del franquisme. El que l’Estat espa-
nyol no entoma ho han de fer les ju-
risdiccions estrangeres”, era la re-
flexió que feia la mateixa Ciuró,
mentre que el regidor de Memòria
Democràtica de l’Ajuntament de
Barcelona, Jordi Rabassa, no es
mostrava menys explícit en la seva

E

valoració. “Ja era hora que això
passés”, era el seu clam, i alhora de-
manava, com la gran majoria dels
presents, que l’anunci que Martín
Villa haurà de retre comptes quedi
només en això, en un anunci, i que
per tant el cas acabi tenint recorre-
gut judicial, encara que sigui en es-
taments d’ultramar.

Més enllà d’aquesta circumstàn-
cia, el d’ahir va voler ser un acte de
reconeixement al conjunt de les
víctimes de la dictadura, així com a
les entitats que treballen en projec-
tes o iniciatives de memòria histò-
rica. Sobre això, la consellera va vo-

ler ser especialment explícita amb
els familiars, a qui va voler agrair
els esforços “per restaurar la digni-
tat dels desapareguts”. També va
recordar la creació del mapa de fos-
ses de Catalunya, a través del qual
se n’han pogut geolocalitzar més de
600, així com el pla de fosses, que
té com a propòsit posar calendari a
les intervencions arqueològiques.
“Tots aquests treballs i aquesta fei-
nada que s’està duent a terme ens
han portat a fer 60 intervencions
en fosses a Catalunya i s’han recu-
perat les restes d’un mínim de 556
víctimes de la Guerra Civil i el fran-

quisme”, va recalcar Ciuró, que
també va voler emfatitzar que la
Generalitat “no està disposada a
oblidar ni a silenciar la barbàrie del
règim franquista a casa nostra”.
Per la seva banda, el president de
l’Associació pro Memòria als Immo-
lats per la Llibertat a Catalunya,
Pere Fortuny, es va mostrar molt
crític, sobretot quan va manifestar
que “les víctimes del franquisme
són una vergonya política que ar-
rossega l’Estat espanyol”. “Ens
hem dirigit a tots els ministres de
l’executiu i no hi ha hagut respos-
ta”, exclamava. ■

COINCIDÈNCIA · Institucions i entitats es feliciten per l’anunci del processament de Martín Villa en un acte d’homenatge a
les víctimes de la dictadura DIPÒSIT · Al Fossar de la Pedrera de Barcelona es creu que hi ha les restes de 1.700 represaliats

F.E.
BARCELONA

Un espai
memorial
Des de l’any 1985,
quan va ser inaugu-
rat de nou, el Fossar
de la Pedrera s’ha
convertit en un espai
memorial de refe-
rència a Barcelona
de les víctimes del
franquisme.

El franquisme, assenyalat

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en un moment de l’homenatge que es va fer ahir al cementiri de Montjuïc de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

La presidenta del grup
d’En Comú Podem al Par-
lament, Jéssica Albiach,
es va afegir ahir al debat
que ja s’ha encetat, de ma-
nera oberta i explícita, so-
bre un eventual suport
d’ERC als pressupostos de
l’Estat del 2022, dient que

“no tindria sentit” que els
republicans no hi votessin
a favor, quan van fer jus-
tament el contrari amb els
actuals. “Els comptes del
2022 són millors que els
del 2021”, va recalcar la lí-
der dels comuns, que tam-
bé va emfatitzar que el
projecte, a més de ser “bo”
per a Catalunya, és “el mi-
llors dels últims 10 anys”

en termes absoluts. “No
entendríem que no hi po-
guessin donar suport per
una qüestió partidista”, hi
va afegir Albiach, i alhora
va subratllar que el país
“hi surt guanyant”, amb
aquests pressupostos, que
a més “caminen per la sen-
da de la descentralitza-
ció”. Per posar xifres als
arguments, va recordar

que s’han previst 2.230
milions d’inversió a Ca-
talunya i que se’n destina-
ran 679 a Rodalies. Mal-
grat tot això, la dirigent
d’En Comú Podem es va
mostrar “molt respectuo-
sa” amb la posició dels re-
publicans, i va animar “no
només ERC, sinó també
Junts i la CUP, a seure i a
negociar”. ■

Albiach veu incoherent que ERC
digui no als comptes de Sánchez
Redacció
BARCELONA

Albiach i el diputat al Congrés Jaume Asens, ahir en una roda
de premsa en què van parlar del pressupost estatal ■ ACN
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a setmana que ve compliran
90 anys. El 26 d’octubre del
1931, tot just sis mesos des-
prés del triomf d’ERC en les

municipals i la proclamació de la
II República, naixien en una as-
semblea amb més de 600 persones
a Barcelona les JEREC (Joventuts
d’Esquerra Republicana - Estat Ca-
talà), fruit de la suma de diverses
organitzacions juvenils locals. En
els anys següents, la branca orga-
nitzaria multitud d’actes a la ciutat
i s’estendria arreu del país, si bé
amb la Guerra Civil i el llarg fran-
quisme posterior es veuria estron-
cada d’arrel, com la resta del cata-
lanisme. Des de la clandestinitat o
l’exili, això sí, mantindria la flama
encesa a través de dirigents com
ara Víctor Torres i Heribert Barre-
ra, i el 1976, ja com a JERC –de fet
des del maig del 1936–, se n’inicia-
ria la recomposició. La refundació
real i el procés de creixement, tam-
bé cap a tots els Països Catalans,
vindria a partir del 1987, quan
Joan Puigcercós n’assumia la se-
cretaria general –anys abans que
ho fes a ERC– en desembarcar-hi
molts joves provinents de la Crida.
Des de llavors, la JERC, a través de
multitud de campanyes i d’iniciati-
ves d’èxit com l’Acampada Jove, es
va anar consolidant com a branca
juvenil del partit –avui, ara rebate-
jada com a Jovent Republicà, té
més de 1.200 militants i una setan-
tena de càrrecs electes, com la di-
putada al Congrés Marta Rosique–,
si bé manté personalitat jurídica
pròpia, ja que totes dues es regei-
xen per un protocol de relacions.

“Estem representats en tots els
òrgans d’ERC, però també tenim
els nostres debats interns, i a vega-
des les posicions són diferents”, ex-
plica Kènia Domènech, actual por-
taveu nacional, que cita com a
exemple l’ampliació de l’aeroport
del Prat, a la qual s’han oposat des
del principi. “Vam ser la primera
organització de l’independentisme
que va fer un debat amb el conjunt
de la militància sobre com havíem
d’abordar la nova etapa després de
l’1-O, i d’allà va sortir el canvi de de-
nominació a Jovent Republicà i
una estratègia que la majoria d’ac-

L
tors han anat adoptant”, reivindica
també el seu antecessor, i diputat
al Parlament, Pau Morales. Domè-
nech assegura que se senten “ben
tractats” pel partit mare a l’hora de
ser escoltats i de ser en espais de
representació, una conclusió que
indica també una altra exdirigent,
l’ara secretària general adjunta i
portaveu republicana, Marta Vilal-
ta. “Destaco l’aposta d’ERC al llarg
de la seva història més recent pel
jovent que pujava, pel concepte de
planter”, recalca. “Hi ha hagut
sempre molt bona relació entre les
dues organitzacions; el jovent és
un col·lectiu importantíssim i cal
donar-li veu”, reivindica.

De fet, aquest vessant de planter
d’ERC –i, per extensió, de la políti-
ca catalana– és avui més rellevant
que mai si s’observa la quantitat de
dirigents tant del govern com del
partit que hi han passat: la conse-
llera de la Presidència, Laura Vila-
grà; el conseller d’Empresa, i ex-
president del Parlament, Roger
Torrent; la secretària general
d’ERC, Marta Rovira; els diputats
investigats per l’1-O Josep Maria
Jové i Lluís Salvadó; l’exdiputat i
president de la federació d’ERC a
Barcelona, Gerard Gómez del Mo-
ral, que era el líder de la JERC en el
80è aniversari fa deu anys... La llis-
ta és llarga, tot i que si un nom en
sobresurt és el del president de la
Generalitat, Pere Aragonès, que hi
va entrar amb 16 anys, i en va ser
portaveu nacional del 2003 al
2007. “Hi vaig començar a militar
el 1998 perquè em volia compro-
metre en la lluita per la indepen-
dència i la justícia social. Llavors no
hi havia xarxes i internet estava
molt poc desenvolupat; la manera
d’implicar-se en el moviment inde-
pendentista era a través de les orga-
nitzacions polítiques”, rememora.
Aragonès destaca diversos ele-
ments del seu pas: des de sentir la
responsabilitat de formar part
d’una “cadena històrica” que venia
de lluny, fins a entendre la impor-
tància del “treball en equip” i aspec-
tes que no són pas anecdòtics, com
l’oportunitat de “trepitjar tot el ter-
ritori”. “Aragonès no necessita GPS
per arribar a la immensa majoria de
pobles dels Països Catalans”, il·lus-
tra, ras i curt, Morales. “Conèixer la
diversitat i la pluralitat del país tam-

bé ajuda a saber en quina societat
treballes, i a l’hora d’assumir res-
ponsabilitats institucionals evident-
ment marca”, vindica el president.

Vilagrà hi va ingressar en la ma-
teixa època, si bé ella ho va fer ar-
ran d’entrar en política municipal a
Santpedor –amb 26 anys va ser l’al-
caldessa més jove de Catalunya–, i
es van conèixer a l’executiva de la
JERC, on ella portava política insti-
tucional, i ell, internacional. Tor-
rent també n’era llavors el cap a les
comarques gironines. “Era el mo-
ment en què començàvem a parlar
de com ho faríem per fer créixer la
base de l’independentisme entre el
jovent; vam picar molta pedra”, re-
memora l’ara consellera, que es fe-
licita que l’organització és ara “una
de les principals” del país, i l’inde-
pendentisme “ha fet un salt espec-
tacular”. “Alguna cosa devíem fer
bé”, reflexiona. Com que la majoria
eren de generacions similars, molts
van compartir hores d’activisme a
la JERC, i això també té efectes po-
sitius ara. “Bona part del nivell de
cohesió que avui hi ha a ERC també
s’explica perquè n’hi ha molts que
hem compartit una militància du-
rant molts anys, i això ens fa com-
partir uns valors i una manera de

funcionar”, lloa Aragonès, que des-
taca també que el president del
partit, Oriol Junqueras, tot i que no
hi va militar mai, va participar so-
vint en xerrades i ponències que
organitzava la JERC. “Anàvem
junts amunt i avall del país, i el fet
d’haver compartit tot això també
genera molta cohesió ara”, afirma
el president, que creu que l’expe-
riència també és vàlida, per exem-
ple, a l’hora de configurar equips
“amb gent amb qui comparteixes
valors i una manera de fer”.

“Militar en una organització po-
lítica juvenil et fa ser disciplinat i
adoptar uns valors compartits, i ai-
xò facilita les coses avui... Es nota
en un partit com ERC, ben travat, i
això ens diferencia d’altres que no
tenen aquesta història”, reflexiona
també Vilagrà. Vilalta fins i tot va
un pas més enllà, ja que considera
les JERC no tan sols “una gran es-
cola de formació” per fer campa-
nyes o tirar endavant reivindica-
cions polítiques a partir del treball
en grup, sinó també un àmbit de
creixement personal. “Allà es gene-
ra un sentiment de pertinença i en
sortim molts que tenim unes con-
fiances i connexions que són molt
útils per compartir responsabili-

La joventut (d’ERC) al

Òscar Palau
BARCELONA

De celebració
Encara sense concre-
cions, Kènia Domè-
nech explica que estan
preparant diverses ac-
cions per celebrar els
90 anys de l’actual Jo-
vent Republicà. “Hem
començat a agitar-ho”,
destaca. De fet, ja van
començar a escalfar
motors amb una cam-
panya a partir del 90è
aniversari de la funda-
ció d’ERC al març i de
la proclamació de la
República el 14 d’abril.
Entre les activitats que
preparen ara, destaca
una exposició gràfica
sobre la seva història,
que complementaran
amb una publicació
per donar a conèixer la
columna Macià-Com-
panys. També prepa-
ren un acte en les pro-
peres setmanes al qual
volen convidar els prin-
cipals dirigents que hi
han passat, inclòs, és
clar, Pere Aragonès.

FITA · El Jovent Republicà, antiga JERC, compleix la
setmana que ve 90 anys consolidat com un referent
per on han passat un feix de líders socials i polítics
PLANTER · Molts dirigents actuals tant del govern
com d’Esquerra, des del president Aragonès fins a
la secretària general, Marta Rovira, s’hi han format

Els diputats de la passada legislatura que havien passat per la JERC,
fotografiats als jardins del Parlament (hi falta l’aleshores president de la cambra,
Roger Torrent). Al costat, la celebració del 80è aniversari, fa deu anys, amb Oriol
Junqueras i els diversos ex-portaveus nacionals, i a sota, una protesta del Jovent
Republicà a Madrid el gener del 2020 ■ MARC PUIG / ACN / EL PUNT AVUI
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tats”, resumeix. “La coneixença entre
els actuals dirigents segur que hi fa
molt, però a més coincideix amb un
moment en què ERC és més gran, àm-
plia, diversa i oberta que mai”, puntua-
litza al seu torn Morales, que forma
part de l’última fornada. I és que el nu-
cli que ve de les joventuts, destaca,
avui es complementa amb persones
que venen d’altres espais, com Ernest
Maragall i Elisenda Alamany, o que di-
rectament no havien militat mai en

política, com Gabriel Rufián, Jenn
Díaz i Ruben Wagensberg. “Els primers
eren independentistes quan gairebé es
coneixien tots entre ells, i tenen tantes
ganes de guanyar que al final han fet el
fonament d’un projecte polític obert i
amb voluntat de victòria”, reflexiona
Morales.“També treballem amb molta
gent amb qui no ho havíem fet, però
t’hi entens perquè comparteixes idees i
projecte”, recalca igualment Vilalta.

En la llarga llista d’exdirigents de la
JERC, també hi ha perfils coneguts pe-

rò que no han fet carrera al partit ni al
govern, com el de Camil Ros –actual
secretari general d’UGT a Catalunya–,
David Minoves –president del Cie-
men– i Uriel Bertran, que deixaria
ERC per fundar Solidaritat Catalana,
d’on va ser també diputat. Fins i tot
n’hi ha de gairebé anònims, com el pe-
riodista reusenc Gerard Coca. I és que
no tots els exdirigents són avui en la
primera línia. Molts han fet camí en el
sector privat, però també en col·lectius
més modestos. “El Jovent Republicà és
sobretot un planter de gent amb cons-
ciència, que ha nodrit l’associacionis-
me i ha dinamitzat el teixit social i eco-
nòmic del país”, subratlla en aquest
sentit Morales. “El que trobo bàsic no
és que la gent es quedi molts anys a les
joventuts, que per definició són molt
dinàmiques, sinó sobretot els valors i
la consciència que genera aquest col-
lectiu de joves”, conclou. “La JERC és
un espai de mobilització, però també
de formació: no per la política institu-
cional, sinó pels valors polítics que hi
ha al darrere”, destaca Aragonès. “És
un orgull per a tots tenir referents ins-
titucionals a dalt, però també d’altres
que estan en l’activitat social”, subrat-
lla Domènech. I és que la política es pot
exercir des de molts àmbits. I el partit,
o el govern, n’és tot just un més. ■

l poder
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“Part del nivell de cohesió
que avui hi ha a ERC s’explica
també per haver compartit
una militància”, diu Aragonès

865128-1250029L

Ajuntament de
Barberà del Vallès

NC/Am
Expedient: GT2021/15

EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 111 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’a-
bril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, es fa públic que
el dia 22 de setembre de 2021, en sessió ordinària, amb el quòrum legalment exigible, el Ple d’a-
questa Corporació ha acordat el següent:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fis-
cal 2.9, reguladora de la taxa de clavegueram.
El text de la modificació de l’Ordenança fiscal esmentada consta a l’expedient com a document
annex 1.
Segon. Publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de major difusió de la
Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Exposar al públic l’anterior acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’últim dels anuncis.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presen-
tar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats sense ne-
cessitat d’ulterior acord.
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici 2022, així com el text resultant, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
Barberà del Vallès, 13 d’octubre de 2021
L’alcalde
Francisco Javier Garcés Trillo

138268-1247792Q

Ajuntament de
Palafolls

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 13 d’octubre de 2021, ha adoptat l’acord
següent:
“1. Aprovar inicialment el projecte executiu per a la rehabilitació integral de la piscina municipal,
redactat per l’enginyer industrial Albert Prats Castillón, amb un pressupost d’execució per con-
tracte de 394.460,30 €, IVA inclòs, dels quals 326.000,25 € corresponen a la base i 68.460,05 €
al 21% d’IVA.
2. Sotmetre el procediment a informació pública durant 30 dies, previ el seu anunci al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica i al tauler d’edictes municipal, tot establint
que durant aquest termini l’expedient i el projecte es trobaran exposats a la seu electrònica muni-
cipal. En cas de no produir-se cap al·legació, l’esmentat projecte s’entendrà aprovat definitiva-
ment, sense necessitat de nou acord. L’aprovació definitiva serà publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica mu-
nicipal.
3. Notificar aquest acord a l’interessat.
4. Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separa-
dament.
5. L’aprovació definitiva produïda per manca d’al·legacions durant la informació pública constituirà
una resolució, posarà fi a la via administrativa i, des que tingui lloc, serà impugnable per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el
termini de dos mesos o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició davant de l’alcalde en
el termini d’un mes.
6. Sense perjudici d’aquest oferiment de recursos, els interessats poden interposar qualsevol re-
curs ajustat a dret.”
El present projecte estarà a disposició dels interessats al Servei d’Urbanisme durant el període
d’exposició pública, en horari de 9:00 a 14:00 h, de dilluns a divendres, a la plaça Major, núm. 11
de Palafolls, i a la seu electrònica municipal www.palafolls.cat.
Francesc Alemany Martínez
Alcalde
Palafolls, 14 d’octubre de 2021
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Ajuntament de
Manlleu

ANUNCI
Sobre aprovació inicial de planejament urbanís-
tic 
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia
7.09.2021, ha aprovat inicialment la modificació
puntual del Pla especial de la Unitat d’actuació
de la Salut, d’iniciativa privada i que formula el
senyor César González Gómez-Lobo amb data
11.06.2021, la qual es formalitza en la docu-
mentació tècnica subscrita per l’arquitecte Da-
vid Serrabassa Ferrer.
Simultàniament s’ha convocat un termini d’in-
formació pública d’1 mes per mitjà de la publi-
cació del corresponent anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Província, en un dels diaris de prem-
sa periòdica dels de més divulgació a l’àmbit
municipal i en el tauler d’edictes electrònic de
la Corporació. El termini d’informació pública es
computarà des de la darrera de les publica-
cions obligatòries abans esmentades.
En aquest període de temps, les persones inte-
ressades podran consultar i examinar el projec-
te de modificació a través de la pàgina web de
la seu electrònica –l’ajuntament a un clic- dis-
ponible 24 hores al dia els 7 dies de la setma-
na, en l’apartat Planejament Urbanístic i Pro-
jectes; i si així ho desitgen podran consultar-lo
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
els matins de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i
les tardes de dimarts, dimecres i dijous de 16 h
a 18 h (excepte mesos de juny a setembre,
Setmana Santa i festes de Nadal).
Durant el termini d’informació pública, totes les
persones físiques o jurídiques poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica,
que integra l’expedient (AST/233/2021) i obte-
nir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així
com els informes o documents que considerin
oportú d’aportar en relació amb els expedients
sotmesos a informació pública.
Alhora s’ha acordat també suspendre, d’acord
amb el que prescriu l’article 73.3 TRLUC, l’ator-
gament de llicències de parcel·lació de te-
rrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o en-
derrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits del pla
especial urbanístic en què les noves determi-
nacions del planejament que s’aprova compor-
tin una modificació del règim urbanístic vigent,
en concret a l’illa G-2 del pla especial (carrer
Miralles números 60-76).
L’alcalde
Àlex Garrido i Serra
Manlleu, 13-10-2021

180739-1249823L

Ajuntament de la Vila
de Cercs

ANUNCI
SUMARI
Acord de Ple de data 5 d’octubre de 2021,
pel qual s'aprova provisionalment la modifi-
cació de L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
40 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITA-
MENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LO-
CAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANS-
PORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AI-
GUA, I HIDROCARBURS del municipi de
Cercs.
TEXT
Havent-se aprovat provisionalment la modifi-
cació de L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
40 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITA-
MENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LO-
CAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANS-
PORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AI-
GUA, I HIDROCARBURS del municipi de
Cercs, es sotmet als tràmits d'informació pú-
blica i audiència dels interessats i d'aquells
veïns o Associacions, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al diari EL
PUNT AVUI i al tauler d'anuncis de la Corpo-
ració, perquè aquests puguin examinar l'ex-
pedient i formular les reclamacions i els sug-
geriments que estimin pertinents.
Si no es presenten reclamacions o suggeri-
ments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d'a-
cord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels inte-
ressats a la seu electrònica d'aquest Ajunta-
ment [adreça https://cercs.cat].
Cercs,  5 d’octubre de 2021.
L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

180739-1249822L

Ajuntament de la Vila
de Cercs

ANUNCI
SUMARI

Acord de Ple de data 5 d’octubre de 2021,

pel qual s'aprova inicialment la modificació

del REGLAMENT D’HONORS I DISTIN-

CIONS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE

CERCS.

TEXT

Havent-se aprovat inicialment la modificació

del REGLAMENT D’HONORS I DISTIN-

CIONS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DE

CERCS, es sotmet als tràmits d'informació

pública i audiència dels interessats i d'a-

quells veïns o Associacions, per un termini

mínim de trenta dies, mitjançant anunci pu-

blicat al Butlletí Oficial de la Província, al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

al diari EL PUNT AVUI i al tauler d'anuncis

de la Corporació, perquè aquests puguin

examinar l'expedient i formular les reclama-

cions i els suggeriments que estimin perti-

nents.

Si no es presenten reclamacions o suggeri-

ments en l'esmentat termini, es considerarà

aprovat definitivament sense necessitat d'a-

cord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels inte-

ressats a la seu electrònica d'aquest Ajunta-

ment [adreça https://cercs.cat].

Cercs,  5 d’octubre de 2021.

L’Alcalde, Jesús Calderer i Palau

135020-1250090Q

Ajuntament
d’Alella  

EDICTE
Exp. X2021002672

La Junta de Govern Local, en sessió cele-
brada el dia 7 d’octubre de 2021, ha aprovat
inicialment el projecte d’urbanització de l’es-
pai de cessió de vial al carrer Avet, 29 d’Ale-
lla. En compliment d’allò que disposen els
ar ticles 8.5 i 119.2 del TRLUC i 23 del
RLUC, el referit expedient es sotmet a infor-
mació pública pel termini d’un mes, amb la
publicació d’aquest anunci al BOP de Barce-
lona, al DOGC, en un dels diaris de més cir-
culació i a l’e-Tauler de l’Ajuntament. Dins el
termini esmentat, que començarà a comptar
a partir de l’última de les publicacions obli-
gatòries, podeu examinar-lo i formular-hi les
al·legacions i els suggeriments que conside-
reu pertinents.

Alella, 14 d’octubre de 2021

El secretari general,

Félix-José Valdés Conde
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