
La Diputació de Girona va pre-
sentar ahir en el marc del ple mu-
nicipal del mes d’abril la voluntat
de tirar endavant unes bases regu-
ladores de subvencions per ajudar
a mantenir els cementiris dels mu-
nicipis gironins de . o menys

habitants i que siguin propietat de
l’Ajuntament, amb un pressupost
aproximat de . euros. L’ob-
jectiu de l’ens és obrir la convoca-
tòria abans de setembre. Aquest
punt de l’ordre del dia es va apro-
var per unanimitat, així com la ra-
tificació de l’acord de dissolució

del Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les comar-
ques gironines (CILMA), malgrat
que, per altra banda, es va aprovar
la constitució d’un consell que
doni continuïtat a les respectives
competències. 

El president de la Diputació de
Girona, Miquel Noguer, va obrir la
sessió amb la mostra de condol
per la mort de Neus Català. Un
dels temes destacats del ple va ser
l’aprovació inicial de les bases re-
guladores per a atorgar ajudes als
pobles que necessitin suport en el
manteniment dels seus cementi-
ris, en matèria de construcció, re-
paració, rehabilitació o millora,

sense incloure el finançament per
a nínxols. El vicepresident de la
Diputació, Fermí Santamaria, va
subratllar que «la nostra intenció
és obrir la convocatòria de les sub-
vencions abans de setembre i a
partir del moment en què s’apro-
vin definitivament, s’inclouran les
obres fetes des de principis d’any,
així com els treballs que es progra-
min en un marge de  mesos».
L’import per a les diferents ajudes
es troba entre els . i els .
euros. 

Un altre dels punts rellevants va
ser la ratificació de l’acord de dis-
solució de l’associació d’ens locals
CILMA, ja que segons va apuntar
ahir el diputat de Medi Ambient
de la Diputació, Lluís Costabella,
«es va arribar a la conclusió en la
seva assemblea extraordinària del
passat  de març de  que
aquesta figura jurídica no era l’a-
dequada». Per cobrir les seves fun-
cions, es va acordar constituir un
nou consell. També es va aprovar
de forma unitària la convocatòria
anticipada, de concurrència com-
petitiva i convocatòria única per a
aquest any , per a la selecció,

cofinançament i execució de pro-
postes a presentar a la segona con-
vocatòria de Projectes d’Especia-
lització i Competitivitat Territorial
(PECT) del Fons Europeu de Des-
envolupament Regional (FEDER).
Un altre punt aprovat va ser el re-
latiu a la col·laboració entre la Di-
putació i el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de
cara a la gestió integral del Centre
de dia per a gent gran de Les Ber-
nardes de Salt. A tall de síntesi, tots
els punts del ple van quedar apro-
vats, comptant amb alguna absèn-
cia, com la del diputat de la CUP
Lluc Salellas. 

LAURA CUGAT GIRONA 

La Diputació de Girona 
vol impulsar ajudes per als
cementiris de pobles petits  

En el ple d’ahir es van aprovar les bases
per a la subvenció, al voltant dels 200.000
euros, que es pretén consolidar abans de
setembre Aprovada la dissolució del CILMA, 
es crearà un consell per donar-li continuïtat





Col·laboració
entre la Diputació i
el Dept. de Treball
per a la gestió del
centre de dia per
a gent gran Les
Bernardes de Salt 
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Expedient número: General 2018/1308  
Edicte
Identificació de l’expedient: Ordenança reguladora tinença i protecció dels animals en el terme municipal 

EDICTE

Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals, per Acord del Ple de data 2 d’a-
bril de 2019, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
178 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,
i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, se sot-
met l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anun-
ci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escri-
ta diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·le-
gacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament
https://www.sils.cat.

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança en el termini d’infor-
mació pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament aquest Acord.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

AJUNTAMENT DE SILS

ANUNCI

D’aprovació d’avanç de POUM

El ple de la Corporació de l’Ajuntament de Breda,
en sessió ordinària celebrada el dia 1 d’abril de
2019, va aprovar l’avanç de planejament del Pla
d’Ordenació Urbanística (POUM) de Breda, que
inclou el Document Inicial Estratègic del mateix,
subjecte a procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària. 

L’acord i l’expedient se sotmet a informació pú-
blica per un termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació d’a-
quest edicte en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, en el DOGC, a la pàgina web munici-
pal i al tauler d’anuncis de la Corporació. 

Durant el tràmit d’informació pública qualsevol
persona interessada podrà presentar els sugge-
riments, alternatives o al·legacions que cregui
oportunes, que seran posteriorment seran ana-
litzats i valorats per l’Ajuntament, amb l’objec-
te de confirmar o rectificar els criteris i solucions
generals del planejament. Aquesta valoració
s’expressarà mitjançant l’acord d’aprovació ini-
cial de l’instrument de planejament.

Dídac Manresa Molins
Alcalde

Breda, 9 d’abril de 2019

AJUNTAMENT DE BREDA

EDICTE

El ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2019, ha adoptat el següent acord:
«Primer.- Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicació i atorgament de llicències d’edificació, reforma
i rehabilitació de construccions, d’instal·lacions, modificació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres auto-
ritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, d’acord amb allò que disposa l’article 73.1 del
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, en l’àmbit del polígon d’actuació número 53 "Santa Coloma-FECSA", al municipi de Girona, amb la fi-
nalitat d’estudiar la reforma de l’instrument de planejament pertinent (modificació de pla general), per regular les
condicions urbanístiques d’implantació del sòl de sistemes en relació amb l’equipament docent adjacent.
Segon.- Disposar que, de conformitat amb el que disposa l’article 74.1 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’urbanisme, els efectes de la suspensió potestativa prevista en el punt primer, i pel que fa a
l’àmbit del PA 53 Santa Coloma - Fecsa, identificada gràficament en el plànol que s’adjunta al present acord, abas-
tarà el termini d’un any. No obstant la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el supòsit de l’aprova-
ció inicial de l’instrument de planejament.
Tercer.- Disposar la incorporació a aquest acord del plànol de delimitació de l’àmbit de la PA 53 Ctra. Santa Coloma -
Fecsa, que juntament amb l’expedient restarà a disposició del públic en les dependències municipals, de conformitat
amb el que disposa l’article 102.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ur-
banisme, i podrà ser consultada en la web de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/urbanisme).
Quart.- Disposar la publicació d’aquest acord de suspensió potestativa en el Butlletí Oficial de la Província, en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat, en la premsa local, i en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica).
L’anterior termini es computarà des de l’última de les publicacions.»
Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
minis de dos mesos comptats a partir del dia següent a la publicació del present edicte. Potestativament podeu in-
terposar prèviament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes, a comp-
tar a partir del dia següent a la publicació del present edicte. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que haig estat dictada i notificada cap resolució ex-
pressa, s’entendà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de
sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en que presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposi-
ció. Tot això sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que cregueu més oportuns.
En qualsevol cas la interposició de recursos no suspèn l’execució de l’acte administratiu.
L’alcaldessa, Marta Madrenas i Mir.– Girona, 11 d’abril de 2019.

ANUNCI de l’Ajuntament de Camós, sobre
aprovació inicial de modificació puntual
de les NNSS de planejament

El Ple de la corporació municipal va aprovar per
unanimitat la proposta d’acord d’aprovació inicial
de la Modificació Puntual número 16 de les NNSS
de planejament de Camós. 

Es sotmet l’esmentada proposta de Modificació
Puntual de les NNSS de planejament, a exposició
pública per termini d’ UN MES, mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la província de Girona i un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal, per tal que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-la i adduir, durant el termi-
ni esmentat, totes les al·legacions o observacions
que consideri oportunes.

Camós, 10 d’abril de 2019.
L’Alcalde, Josep Jordi Torrentà.

AJUNTAMENT DE CAMÓS


