Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt
EDICTE

Acaba la primera fase de la
restauració de la casa de
Puig i Cadafalch d’Argentona
a L’Ajuntament continuarà cercant fons per a la segona part de la rehabilitació

i la Generalitat ja ha anunciat que hi destinarà un màxim de 200.000 euros
Lluís Arcal
ARGENTONA

La frase

211.909

“La intenció és que a
l’octubre del 2017
puguin estar acabats
els exteriors de la
casa”

—————————————————————————————————

euros més IVA és el que ha
costat la primera fase de la
rehabilitació de la casa de
Puig i Cadafalch d’Argentona.

característics
merlets.
També s’han enderrocat
les terrasses i s’ha restituït
el sostre de la terrassa que
s’orienta a la plaça de Vendre. S’ha rehabilitat també la que està situada a la
segona planta. La primera
fase s’ha completat amb la
millora de la instal·lació
d’aigües pluvials, de la xar-

—————————————————————————————————

Àngel Puig
REGIDOR DE PATRIMONI DE
L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA

xa de sanejament i l’arranjament de l’espai de jardí
de la casa. El pressupost
d’aquesta primera fase de
les obres ha estat de
211.909 euros més IVA.
Ara, l’Ajuntament ja està immers de ple a cercar
fons per a la segona part de
la rehabilitació de l’immoble, que costarà vora

Sant Vicenç de Montalt, 28 d’octubre de 2016.
L’alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa
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La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2016, va
adoptar, entre altres, els acords següents:
Primer. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació dels PREUS PÚBLICS que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
OF-59 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’ESPAIS DEL CENTRE
CÍVIC “EL GORG” DE SANT VICENÇ DE MONTALT.
Segon. ESTABLIR els preus públics següents i APROVAR les ordenances dels que
es detallen a continuació:
OF-86 PREU PÚBLIC PER L’ÚS DE LA SALA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació dels
preus públics per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet dels preus públics aprovats de nou o modificats, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sant Vicenç de Montalt, 28 d’octubre de 2016.
L’alcalde
Miquel Àngel Martínez Camarasa
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Argentona ja ha acabat la
primera fase de les obres
de rehabilitació de la casa
que l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch es va fer
construir en ple centre del
municipi i que està catalogada com a bé cultural
d’interès nacional (BCIN).
Els treballs d’aquesta primera part de l’obra han
consistit principalment a
estabilitzar l’immoble i a
restituir molts dels elements de l’edifici. Les
obres han comprès la
substitució completa de la
coberta de la casa, l’arranjament de part de la teulada i la reposició dels seus

La xifra

550.000 euros. D’aquests,
la Diputació ja n’ha atorgat 127.000. En aquest
sentit, el regidor de Patrimoni, Àngel Puig (ICV), va
explicar que ja hi ha el
compromís de la Generalitat de destinar en aquesta
segona fase un màxim de
fins a 200.000 euros i que
la voluntat es poder començar aquestes obres al
gener. Els treballs inclouran, entre d’altres, l’arranjament de la façana.
“Anem pas a pas i la intenció és que a l’octubre del
2017 –quan se celebrarà
el 150è aniversari del naixement de Puig i Cadafalch– puguin estar els exteriors de la casa acabats”,
va assenyalar Puig. ■

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016, va adoptar un acord d’aprovació provisional de modificació d’algunes Ordenances generals de Sant Vicenç de Montalt, en
el sentit següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances municipals que a continuació es relacionen:
- ORDENANÇA 49. ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ.
- ORDENANÇA 54. REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE CÍVIC “EL GORG”.
Segon. Aprovar la derogació de les Ordenances que a continuació es detallen:
- ORDENANÇA 37. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ DELS EDIFICIS.
- ORDENANÇA 38. ORDENANÇA REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
ALS PARTICULARS.
- ORDENANÇA 63. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL DE SANT VICENÇ
DE MONTALT.
Tercer. Aprovar inicialment els nous textos de les Ordenances municipals que a continuació es relacionen:
• ORDENANÇA 37. ORDENANÇA REGULADORA DE COMUNICACIONS PRÈVIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ DELS EDIFICIS, el text de la qual es transcriu com a annex.
• ORDENANÇA 38. ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE SANT VICENÇ DE MONTALT, el
text de la qual es transcriu com a annex.
• ORDENANÇA 63. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL DE SANT VICENÇ
DE MONTALT, el text de la qual es transcriu com a annex.
• ORDENANÇA NÚM. 85. REGLAMENT D’ÚS DE LA SALA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL DE
SANT VICENÇ DE MONTALT, el text de la qual es transcriu com a annex.
Quart. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de les modificacions i
les noves Ordenances pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el diari El Punt Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El termini d’informació pública començarà a comptar el dia de la darrera de les publicacions.
L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, i el text de l’ordenança també
en la pàgina web municipal, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.
Cinquè. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-s’hi presentat cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés, i es
procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions i de les noves ordenances en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, i entraran en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Detall de la primera fase de la rehabilitació de la casa de Puig i Cadafalch d’Argentona, que ara s’ha completat ■ A.A.
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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE DEL 2016

• Ortopèdia a mida acreditada per CatSalut (dispensació de PAO)
• Consulta d’ortopèdia personalitzada
• Plantilles a mida
• Calçat

• Ortesis
• Ortesis esportives
• Silicones podals
• Llits i grues: lloguer i venda

AJUDES DINÀMIQUES
Assessorament i consell en l’elecció de l’ajuda per a cada necessitat
• Lloguer i venda
• Bastons i crosses
• Oferta de cadires de rodes plegables, cadires de baix pes
• Caminadors
• Ajudes per a la llar: adaptació al bany, cuina
• Incontinència
• Cures

TERÀPIA COMPRESSIVA
• Teràpia vascular a mida i estàndard
• Teràpia de tractament de limfedemes
T’OFERIM UN NOU SERVEI
Estudi biomecànic
de la marxa

