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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 20 DE JUNY DEL 2018

L’empadronament
encalla la reinserció
d’exreclusos
a La Taula del Tercer Sector reclama a Justícia i als

ajuntaments un protocol consensuat per ajudar el col·lectiu

EXPEDIENT: T0122017000002

entitats col·laboradores i
de voluntariat a través de
la Taula de Participació
Social de Catalunya de
Justícia, regulada des del
2009. Justícia destina uns
3,8 milions d’euros a entitats socials que treballen a
les presons catalanes.
En l’estudi, s’analitza
l’evolució de 25 persones
que han complert la condemna (12 al penal de Ponent i 13 a Brians 2) i han
sortit en llibertat dels del

Ajuntament de
Cardedeu

E D I CT E

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2018 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària de la MPGM de l’àmbit d’Armenteres protocol·litzada per escriptures públiques atorgades pel Notari d’Esplugues de Llobregat, Sr. José Vicente Galdón Garrido amb el núm. de protocol 0079 en data 19 de gener de 2018 del projecte de
reparcel·lació de propietari únic del polígon d’actuació de la MpPGM de l’àmbit d’Armenteres, modalitat compensació bàsica, presentada mitjançant
instància, de data 19 de gener de 2018, E2018001032, l’escriptura de subsanació i complement de la primera, presentada mitjançant instància
E2018002583 de data 13 de febrer de 2018, atorgada pel mateix notari amb núm. de protocol 0248, i l’escriptura d’esmena de la segona amb núm.
de protocol 1322 del notari d’Esplugues de Llobregat, en Miguel Ángel Rodríguez Barroso, de data 16 de maig de 2018, subscrita pel Sr. Ricard Barceló Soguero, actuant en nom i representació de la mercantil RILAURA SLU, com a propietari únic de les parcel·les que comprenen l’àmbit d’actuació
de la MPGM esmentada.
. Significar que l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la MPGM del C. Armenteres resta condicionada a l’aprovació definitiva i executivitat del Text Refós de la Modificació Puntual de PGM del C. Armenteres.
. Notificar la present resolució al Sr Ricard Barceló Soguero en representació de la mercantil RILAURA SLU i notificar-ho també al departament de
Patrimoni, als Serveis Econòmics i a l’assessoria jurídica de l’Ajuntament, per al seu coneixement i efectes oportuns, i procedir a publicar l’edicte corresponent en el BOP, en un diari dels de més circulació a la província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, tenint en compte que tal
com indica l’informe tècnic abans de la publicació s’ha de presentar a l’Ajuntament el projecte de reparcel·lació U.A. Armenteres amb la documentació digital presentada amb la documentació escrita i gràfica georeferenciada en format digital (document complet en format .pdf amb marcadors en
format editable, i formats word, dwg i/o dxf), per la qual cosa se’l requereix.
. Procedir, una vegada aquest acord sigui ferm en via administrativa, a expedir certificació administrativa per part del secretari de l’Ajuntament, amb
els requisits i formalitats establerts als articles 152 del reglament de la llei d’urbanisme i articles 6 i 7 del Reial decret 1093/1997 de 4 de juliol pel
qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’Actes
de Naturalesa urbanística per tal de procedir a la seva inscripció al Registre de la Propietat.
. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la plena eficàcia d’aquest acord fins a la inscripció registral del projecte de reparcel·lació i incidències que en el seu cas es presentin.
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, és possible la interposició, amb caràcter potestatiu, de recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de rebre aquesta notificació.
No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició esmentat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
precitats, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs si es considera convenient.
Sant Feliu de Llobregat, 14 de juny de 2018
L’Alcalde
Jordi San José Buenaventura

La Junta de Govern local de l’Ajuntament
de Cardedeu, a la sessió del dia 3 de
maig de 2018, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de reurbanització i renovació del clavegueram municipal
del carrer Ramon Muntaner, per la qual
cosa es fa pública la part resolutiva:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte
de reurbanització i renovació del clavegueram municipal del carrer Ramon Muntaner, amb un pressupost d’execució per
contracte de 388.485,04€ abans d’IVA, i
de 470.066,90€ (21% IVA inclòs).
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini legal de 30
dies, a fi i efecte que s’hi puguin formular
les al·legacions que s’estimin pertinents,
mitjançant l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en un dels diaris
de més divulgació en l’àmbit municipal, i
al tauler electrònic de l’Ajuntament, per tal
que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i deduir, durant el termini esmentat,
totes les al·legacions o observacions que
consideri oportunes.
TERCER.- Sol·licitar informes a Adif i a la
Diputació de Barcelona, els quals han
d’informar favorablement abans de l’aprovació definitiva del present projecte.
Cardedeu,
L’alcalde accidental
Joan Masferrer i Sala (Decret 2018/220)
(Signat electrònicament a peu de pàgina)

règim ordinari, sense una
transició, com es fa en el
tercer grau, on ara hi ha el
24% dels 8.433 reclusos,
segons l’estadística de la
setmana passada. “Surten
de la presó sense desig de
tutela”, admetia Emili
Grande, de la Fundació
Desenvolupament Comunitari, i per això s’aposta
que es vinculi aquest pla
de suport abans de la sortida, i també l’avançament
de la tramitació de docu-

Ajuntament de
Vilassar de Dalt
EDICTE

Assumpte: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària celebrada el dia 31 de
maig de 2018, ha acordat aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals de
companyia.
Tal com indica el punt segon de l’acord,
aquesta modificació de l’ordenança se
sotmet a informació pública i audiència,
per un termini de trenta dies, mitjançant
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària, i al tauler d’anuncis de la corporació, perquè es pugui
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.
El còmput del termini s’iniciarà l’endemà
de la darrera publicació d’aquest edicte.
En cas de no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el tràmit atorgat, l’aprovació inicial es tindrà per definitiva sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Durant aquest termini, l’expedient podrà
ser consultat a les oficines del Departament de Secretaria (Plaça de la Vila, 1,
planta primera) en dies laborables de les
8.30 fins a les 14.00 hores.
Vilassar de Dalt, 15 de juny de 2018.
L’alcalde,
Xavier Godàs Pérez

mentació caducada, especialment en persones estrangeres.
En la majoria dels casos
estudiats no hi ha vincles
familiars, fet que sumat a
la falta d’empadronament
dificulta l’accés a l’habitatge, a més de la falta de recursos econòmics. Una altra constatació és que “hi
ha molt pocs recursos per
a les dones, sobretot si tenen nens o estan embarassades”, alerten. ■
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Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat

Reclusos a la cuina del mòdul de tractament especial a Quatre Camins ■ ORIOL DURAN / ARXIU
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La falta d’una adreça de residència estable, és a dir
tenir un empadronament,
és un dels principals esculls que tenen les persones que han complert una
condemna, per aconseguir suport i entrar en programes de reinserció social i laboral derivats dels
serveis socials municipals.
La Taula del Tercer Sector
(formada per més de
3.000 entitats socials a
Catalunya) va exposar
aquesta disfunció ahir
–durant la presentació
d’un estudi vers l’acompanyament a la sortida de la
presó i el paper de les enti-

nes perquè és sinònim de
menys reincidència”.
En aquest sentit, el director general de Serveis
Penitenciaris, Amand Calderó, va assegurar que
“l’administració necessita
les entitats del tercer sector per assolir una societat
més justa i integradora”, i
va recordar que el setembre del 2016 el llavors conseller de Justícia, Carles
Mundó, va signar amb la
Taula un conveni per impulsar un pla de sortida de
la presó dels exreclusos,
amb actuacions d’entitats
com ara Intress, Suara Cooperativa o la Fundació
Salut i Comunitat. Calderó hi va afegir que es consensuen accions amb les

135160-1190446L

BARCELONA

tats– per reclamar al Departament de Justícia i als
ajuntaments que acordin
un protocol que unifiqui
els mecanismes d’acompanyament i suport entre
els equips de tractament
dels penals i els serveis socials municipals. Ara hi ha
consistoris que inscriuen
les persones en equipaments públics de manera
temporal i d’altres que no
ho accepten.
En la jornada, a l’Ateneu Barcelonès, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, va assegurar que a més
d’una major coordinació
cal “destinar-hi recursos
per a la reinserció social i
laboral d’aquestes perso-
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Mayte Piulachs

PENTA SOLUTIONS,
SOCIEDAD LIMITADA.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CNK CONSULTING,
SOCIEDAD LIMITADA.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
Anuncio de fusión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles, se hace
público que las respectivas Juntas
Generales Extraordinarias con carácter
de universal, celebradas en fecha de 12
de junio de 2018, de las sociedades
“PENTA SOLUTIONS, S.L.” y “CNK
CONSULTING, S.L.”, han acordado por
unanimidad la fusión de las mismas,
mediante la absorción de esta última
sociedad por parte de la primera, con la
consiguiente extinción sin liquidación de
la sociedad absorbida y la atribución de
su patrimonio íntegro a título universal a
la sociedad absorbente.
Se hace constar el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las
sociedades que se fusionan, a obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados
y de los balances de fusión, así como el
derecho de dichos acreedores a
oponerse a la fusión en los términos
previstos en el artículo 44 y
concordantes de la Ley 3/2009, durante
el plazo de un mes desde la publicación
del último anuncio del acuerdo de
escisión.
Barcelona, 15 de junio de 2018. Ángel
Riudalbàs Codina, Administrador único
de “PENTA SOLUTIONS, S.L.”; e Inés
Negra Barrabeig, Administrador único de
“CNK CONSULTING, S.L.”.

