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EDICTE
L’empresa TORRA, S.A., concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell, ha rebut diverses sol·li-
cituds de Transmissió Provisional de títols funeraris de concessions sobre sepultures del Cementiri Municipal de
Sabadell, segons es relaciona a la llista annexa.
La qual cosa es fa pública per a coneixement de qui consideri que té dret sobre les esmentades concessions
perquè, en el termini de 20 dies comptats des de la publicació del present anunci, al·legui allò que cregui conve-
nient en interès del seu dret.

Transmissió Provisional
Sol·licitant Sepultura
SANMARTÍN ROCA, MANUEL N.E. 0273 Fila 3 Illa de l’Hivern
PUERTAS LLAMAS, MANUEL N.E. 0306 Fila 1 Illa de l’Estiu
RAYA MORANTE, DOLORES N.E. 1605 Fila 5 Carrer de la Pluja
SUÁREZ SILVA, ENCARNACIÓN N.E. 0045 Fila 5 C/ de la Via Làctia F
JIMÉNEZ GALINDO, JOSEFA N.E. 1085 Fila 5 Illa de la Tardor
CAMPS SIMON, JORGE N.E. 0516 Fila 1 Illa de l’Estiu
PÉREZ MARTÍNEZ, PEDRO N.E. 1481 Fila 1 Carrer de la Pluja
REBALDERIA MONTSENY, CARLOS N.E. 0141 Fila 1 St. Oriol
MOLINA FUENTES, MANUEL N.E. 0534 Fila 4 St. Òscar
ESPINOSA OLMEDA, CARMEN N.E. 0791 Fila 7 St. Salvador
JIMÉNEZ PRIETO, ANTONIA N.E. 0312 Fila 2 St. Otó
MAÑÉ GIL, M. CINTA N.E. 0309 Fila 7 Sta. Eulàlia
PINOSA TORRAS, JOSÉ MARÍA N.E. 0551 Fila 8 St. Oleguer
SOTO PLEGUEZUELOS, ANA MARÍA N.E. 0434 Fila 4 Illa de la Primavera

Xavier Pons Torra
Gerent de Torra, S.A.

827576-1080807w

Ajuntament de
Cubelles EDICTE

ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’anuncia que l’Ajuntament, en sessió plenària de data 15 d’octubre de 2013, ha aprovat per la majoria que requereix la Llei els
acords següents:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2014 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es re-
lacionen, així com l’annex que s’incorpora al present acord formant-ne part a tots els efectes:
A) Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
B) Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
C) Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
D) Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
E) Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
F) Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa de clavegueram.
SEGON. Derogar l’ordenança fiscal que a continuació es relaciona en no ser de competència municipal, donat que aquestes gestions les de-
senvolupa la Generalitat de Catalunya.
Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues, i
altres eines o instal·lacions anàlogues i d’establiments industrials i comercials.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 17.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, i 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30
dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Cubelles, 16 d’octubre de 2013. L’alcaldessa presidenta, Mònica Miquel i Serdà. Davant meu, la secretària general, Carme López-Feliu i Font
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Terme municipal d’Anglès

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 36.
Nom del titular afectat: Juan Nogué Monté.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 139.
Ocupació temporal, en m2: 112.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 34.
Nom del titular afectat: Pedro Cullell Oliveras i M.
Carmen Bosch Reverter.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 184.
Ocupació temporal, en m2: 90.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 33.
Nom del titular afectat: M. Dolors Pujolràs Serrat.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 101.

Terme municipal de Bescanó

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 4.
Nom del titular afectat: Juan Nadal Muné.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 16.
Servitud de pas, en m2: 155.
Ocupació temporal, en m2: 216

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 31.
Nom del titular afectat: Raquel Salavedra Pujol.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 386.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 32.
Nom del titular afectat: Esteban Minobas Vila i
Maria Obrador Roura.
Naturalesa del bé: Rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 502.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 175.
Nom del titular afectat: Àrids Vilanna SLU.
Naturalesa del bé: Rústica.
Ocupació temporal, en m2: 294.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9006.
Nom del titular afectat: Ferrocarriles de Via
Estrecha FEVE
Naturalesa del bé: Rústica.
Ocupació temporal, en m2: 398.

Núm. de finca: 9
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 215.
Nom del titular afectat: Joaquín Berenguer Arcos.
Naturalesa del bé: Rústica.
Ocupació temporal, en m2: 286.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat                       

RESOLUCIÓ
TES /   / 2013 de 18 d’octubre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució de les obres del projecte MG13004 “Millora local. Seguretat
viària. Formació de sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK
101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat a la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hos-
toles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès i Bescanó.
Aprovat el projecte MG13004 “Millora local. Seguretat viària. Formació de sobreamplada i recti-
ficació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al PK 112+750, i millora de seguretat
a la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hostoles-Bescanó”, dels termes municipals d’Anglès
i Bescanó, en data 7 d’octubre de 2013, i atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita
la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats.
En aplicació del que estableix el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Carreteres, i els altres preceptes d’aplicació general.
Atès que, de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon
al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’urgent ocupació, amb l’obertura prèvia, d’a-
cord amb el que estableix l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, d’un període d’infor-
mació pública per un termini de 15 dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats pu-
guin al·legar tot el que creguin oportú.
Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,
RESOLC:
Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta Resolució,
dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte: MG13004 “Millora local. Seguretat vià-
ria. Formació de sobreamplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230
al PK 112+750, i millora de seguretat a la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hostoles-Bes-
canó”, als efectes que preveu l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, en relació amb
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.
Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb els titu-
lars de finques desconegudes o domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afec-
tats poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un termini de 15 dies,
per tal d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i
els drets afectats o dels seus titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pública
en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat, www.gencat.cat/territori.
Barcelona, 18 d’octubre de 2013
El subdirector general de Projectes i Expropiacions, Alfons Garrido Espinel
Annex
Expropiació

El Departament de Justí-
cia va informar ahir que
ha obert la convocatòria
de subvencions de l’any
2013 per a entitats sense
ànim de lucre, destinades
a finançar actuacions
orientades a reinserir i re-
habilitar persones inter-
nades en centres peniten-
ciaris i de justícia juvenil i
persones sotmeses a me-
sures penals no privatives
de llibertat. Així, la conse-
lleria que encapçala Ger-
mà Gordó recupera les
subvencions per a les enti-
tats del tercer sector, que
va suprimir l’any passat
per les retallades, i hi des-
tinarà 1,3 milions d’euros.

Les subvencions es
destinen a la realització
de diversos programes a
l’interior i l’exterior de les
presons i centres de justí-
cia juvenil catalans. En
concret, les entitats hau-
ran de dur a terme pro-
grames de reinserció en
diverses àrees, com ara la
sociosanitària, d’educa-
ció social, voluntariat so-
cial, intervenció preven-
tiva i psicoterapèutica,
educació afectivosexual,
etc. També s’hi inclou
l’acompanyament a les
víctimes del delicte en se-
guiment per l’Oficina
d’Atenció a la Víctima del
Delicte de Barcelona. ■
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Justícia
destina 1,3
milions a ONG
de presons

La Creu Roja i l’Obra So-
cial La Caixa s’han po-
sat l’objectiu de recollir
490.000 quilos d’aliments
per cobrir les necessitats
de 67.000 infants i joves

de tot l’Estat. Empleats i
clients de La Caixa poden
col·laborar en la campa-
nya fins al 25 d’octubre en
els tres-cents punts de re-
collida que s’han esta-
blert a les oficines de l’en-
titat financera.

Es demanen sobretot
aliments que reforcen
l’esmorzar i el berenar, és
a dir, cereals, galetes, fari-
netes i sucs de fruita.
També es necessiten pro-
ductes bàsics amb alt va-

lor nutritiu com arròs,
pasta, llegums, oli i con-
serves. Una altra manera
de col·laborar-hi és fent
donacions econòmiques
fins al 15 de novembre a
través dels caixers auto-
màtics i el web.

“No és només un projec-
te per cobrir el menjar, si-
nó que va acompanyat de
reforç educatiu i material
escolar. És un context glo-
bal d’atenció als infants”,
va explicar ahir el coordi-

nador general de Creu Roja
a l’Estat espanyol, Antoni
Bruel. Per la seva banda, el

director general de l’Obra
Social La Caixa, Jaume La-
naspa, va recordar que el

col·lectiu de la nova pobre-
sa la formen sobretot per-
sones joves i famílies amb
fills, alhora que es va mos-
trar convençut del bon re-
sultat de la campanya de
recollida d’aliments per-
què el país és “un exemple
de solidaritat”.

Una part dels aliments
anirà directament a famí-
lies per la Creu Roja i l’al-
tra als centres de l’entitat
que ofereixen reforç esco-
lar o activitats lúdiques als
infants i també l’esmorzar
o el berenar. De la logísti-
ca, tant de la selecció com
del trasllat dels aliments,
se n’encarregaran els gai-
rebé 2.400 voluntaris de
les Associacions de Volun-
taris de La Caixa. ■
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Campanya per recollir
aliments per a infants
a Creu Roja i La Caixa
s’alien per cobrir les
necessitats bàsiques
de famílies amb fills

Voluntaris de La Caixa en una recollida d’aliments ■ ARXIU




