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Local L’Alt Empordà

La Policia de la 
Jonquera atura un 
intent d’ocupació 
en un casa
ACN. LA JONQUERA

n La Policia Local de la Jonquera ha 
aturat un intent d’ocupació en una 
casa del carrer Roc de Miradones. 
Els fets van passar dilluns. Els veïns 
van veure un individu entrant a l’ha-
bitatge situat al número 39 del car-
rer, on actualment no viu ningú, i van 
alertar els agents. Quan la patrulla va 
arribar al lloc, van fer sortir l’ocupa i 
el van denunciar per un delicte lleu 
d’usurpació d’immoble que es va 
precintar.  

«La Policia vigila i actuarà amb 
fermesa davant qualsevol intent 
d’ocupació il·legal», ha dit el regidor 
de Seguretat, Rafel Medinilla. 

Va a recollir l’amic 
denunciat per 
conduir begut i 
quadriplica la taxa

DdG. VILAMALLA

n Els Mossos d’Esquadra han de-
nunciat penalment un conductor 
de 32 anys per haver agafat el cot-
xe amb una taxa d’1,03 mg/l d’al-
cohol. És a dir, quadruplicant el 
límit permès.  

La  policia no el va aturar a cap 
control, sinó que va ser ell qui va 
presentar-s’hi per anar a recollir 
un amic a qui els mossos sí que 
havien atrapat conduint borratxo 
i sense carnet. Els fets van passar 
diumenge a Vilamalla, cap a les 
quatre de la tarda.

n L’associació Gats de Llançà ha 
denunciat que algú ha intentat 
enverinar amb benzina la colònia 
d’animals que hi ha al costat de 
l’estació del municipi. Ho van fer 
ruixant amb benzina el menjar, 
l’aigua, i altres estris. 

L’entitat critica que, ara fa pocs 
dies, quan van anar-hi per ali-
mentar els 25 gats de carrer que 
hi viuen, s’ho van trobar tot ple de 
gasolina. N’havien abocat da-
munt el pinso, l’aigua, la menja-
dora i la caseta que els alumnes 
de l’institut van construir per als 

felins. «Estem molt decebudes; 
han fet malbé tot el mobiliari i 
han atemptat contra la vida dels 
gats, això no quedarà impune», 
assegura l’entitat a les xarxes so-
cials. L’associació creu que els 
brètols van actuar la nit de l’1 al 2 
de març i demana ajuda per in-

tentar localitzar qui hi ha darrere 
l’enverinament. L’entitat ha pre-
sentat una denuncia. 

«Estem aquí no només per 
protegir la vida dels animals sen-
se casa, sinó també per evitar la 
proliferació de més gats de car-
rer», diu l’associació.

Intenten enverinar gats a Llançà 
ruixant amb benzina el menjar

ACN. LLANÇÀ

u L’Associació que té cura 
dels animals, 25 exemplars, 
creu que els brètols van 
actuar de nit

L’aigua on van llançar gasolina. ACN

ANUNCIANUNCI

El Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el passat 28 de febrer de 2023, va acordar l’aprovacióEl Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el passat 28 de febrer de 2023, va acordar l’aprovació
de la suspensió cautelar de llicències en determinats àmbits del terme municipal, arran de la trami-de la suspensió cautelar de llicències en determinats àmbits del terme municipal, arran de la trami-
tació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (Exp. 2714/2022).tació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (Exp. 2714/2022).

Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran in-Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran in-
terposar els recursos següents: terposar els recursos següents: 

a) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en ela) El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en el
termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. Trans-termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. Trans-
corregut el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense noti-corregut el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense noti-
ficar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s’entendrà desestimat per silenci ad-ficar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s’entendrà desestimat per silenci ad-
ministratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa. ministratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa administrativa. 
Si s’ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’hauràSi s’ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà
d’interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificaciód’interposar en el termini de dos mesos a comptar des 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 mesosde 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 referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimata comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat
de forma presumpta. de forma presumpta. 

b) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Gi-b) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Gi-
rona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta no-rona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta no-
tificació. tificació. 

c) No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. c) No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. 

Podeu consultar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament i el document de delimitació dels àmbits dePodeu consultar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament i el document de delimitació dels àmbits de
suspensió de llicències al següent enllaç:suspensió de llicències al següent enllaç:
https://begur.eadministracio.cat/transparency/efc3ec38-a27f-42cc-b7b3-b296d7bdbe38/https://begur.eadministracio.cat/transparency/efc3ec38-a27f-42cc-b7b3-b296d7bdbe38/

Begur, 1 de març de 2023.– L’ALCALDESSA, Maite SELVA HUERTAS.Begur, 1 de març de 2023.– L’ALCALDESSA, Maite SELVA HUERTAS.

AJUNTAMENT DE BEGURAJUNTAMENT DE BEGUR

ANUNCI sobre aprovació inicial del Regla-ANUNCI sobre aprovació inicial del Regla-
ment d’ús de les àrees d’esbarjo caníment d’ús de les àrees d’esbarjo caní
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària deL’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de
data 23 de febrer de 2023, va aprovar inicial-data 23 de febrer de 2023, va aprovar inicial-
ment del Reglament d’ús de les àrees d’esbar-ment del Reglament d’ús de les àrees d’esbar-
jo caní.jo caní.
De conformitat amb els articles 49 de la LleiDe conformitat amb els articles 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, 178 del Decret legislatiu7/1985, de 2 d’abril, 178 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i 58 a 66 del Decret2/2003, de 28 d’abril i 58 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, se sotmet a informa-179/1995, de 13 de juny, se sotmet a informa-
ció pública i audiència dels interessats el pro-ció pública i audiència dels interessats el pro-
jecte de norma proposada, pel termini de tren-jecte de norma proposada, pel termini de tren-
ta dies hàbils, a comptar de l’endemà de lata dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP de Girona,publicació d’aquest anunci al BOP de Girona,
al DOGC, a un mitja de comunicació escritaal DOGC, a un mitja de comunicació escrita
diària i al tauler d’anuncis de la Corporació,diària i al tauler d’anuncis de la Corporació,
per a la presentació de reclamacions i sugge-per a la presentació de reclamacions i sugge-
riments.riments.
En cas de no haver-hi cap reclamació o sugge-En cas de no haver-hi cap reclamació o sugge-
riment l’aprovació inicial esdevindrà definiti-riment l’aprovació inicial esdevindrà definiti-
va i es procedirà a la publicació íntegra delva i es procedirà a la publicació íntegra del
text de la modificació al BOP de Girona, a efec-text de la modificació al BOP de Girona, a efec-
tes de la seva entrada en vigor; anuncianttes de la seva entrada en vigor; anunciant
posteriorment la referència d’aquesta publi-posteriorment la referència d’aquesta publi-
cació al DOGC. cació al DOGC. 
Olot, 2 de març de 2023.Olot, 2 de març de 2023.
Josep Berga i Vayreda, Alcalde-President.Josep Berga i Vayreda, Alcalde-President.

AJUNTAMENT D’OLOTAJUNTAMENT D’OLOTAJUNTAMENT D’OLOTAJUNTAMENT D’OLOT

ANUNCIANUNCI

El Ple de l’Ajuntament en sessió duta a termeEl Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme
el passat 28 de febrer de 2023, va acordarel passat 28 de febrer de 2023, va acordar
l’aprovació de l’Avanç de revisió del Pla d’Or-l’aprovació de l’Avanç de revisió del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal de Begurdenació Urbanística Municipal de Begur
(POUM) (Exp. 2714/2022).(POUM) (Exp. 2714/2022).

Es sotmet a informació pública l’Avanç de re-Es sotmet a informació pública l’Avanç de re-
visió del POUM de Begur durant el termini devisió del POUM de Begur durant el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de lados mesos comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Provín-seva publicació al Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Girona, per tal que totes les persones in-cia de Girona, per tal que totes les persones in-
teressades puguin examinar l’expedient i pre-teressades puguin examinar l’expedient i pre-
sentar-hi les al·legacions o suggeriments quesentar-hi les al·legacions o suggeriments que
considerin oportunes. considerin oportunes. 

Donant compliment a l’article 8 del Decret Le-Donant compliment a l’article 8 del Decret Le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei d’Urbanisme de Ca-va el text refós de la Llei d’Urbanisme de Ca-
talunya, podeu consultar l’acord aprovat peltalunya, podeu consultar l’acord aprovat pel
Ple de l’Ajuntament i el document urbanísticPle de l’Ajuntament i el document urbanístic
de l’Avanç al següent enllaç:de l’Avanç al següent enllaç:
https://begur.eadministracio.cat/transpa-https://begur.eadministracio.cat/transpa-
r e n c y / b a b 0 1 6 1 0 - 8 7 5 7 - 4 1 9 6 - b 0 1 f -r e n c y / b a b 0 1 6 1 0 - 8 7 5 7 - 4 1 9 6 - b 0 1 f -
d0cde0957faa/d0cde0957faa/

Begur, 1 de març de 2023.Begur, 1 de març de 2023.
L’ALCALDESSA, Maite SELVA HUERTAS.L’ALCALDESSA, Maite SELVA HUERTAS.

AJUNTAMENT DE BEGURAJUNTAMENT DE BEGUR


