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societat
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

sa (Vallès Occidental) el 24 de juliol passat a mans del seu company
sentimental, de 50 anys, que es va
entregar a la policia poc després de
cometre el crim. La parella feia vuit
anys que compartia pis, juntament
amb dos fills de 12 i 15 anys.

Una jove britànica
denuncia que la van
violar a Magaluf

Denúncies prèvies
ARA
PALMA

La Guàrdia Civil i un jutjat de Palma investiguen la presumpta violació d’una jove britànica de 18 anys diumenge a la matinada a
Magaluf, segons va avançar el Diario de Mallorca. La jove va denunciar poques hores
després dels fets que havia patit una agressió sexual i va ser traslladada a l’Hospital de
Son Espases, on van practicar-li una exploració ginecològica per determinar l’abast de
les lesions.
Ahir el jutjat d’instrucció número 7 de Palma, que estava en funcions de guàrdia, va
prendre declaració a la víctima, que va ratificar la denúncia. La noia no va poder concretar qui podria ser l’autor del delicte i va dir que
no recordava res del que havia passat.
Dos menors arrestats per un altre cas

Es tracta del segon cas d’agressió sexual que
transcendeix en les últimes hores. Diumenge la Guàrdia Civil va confirmar una altra
presumpta violació a una menor de 16 anys
el 21 de juliol a la platja de Sant Antoni de
Cullera, al País Valencià. Poques hores després dels fets, agents del cos armat van detenir dos menors de 16 i 17 anys com a autors
de la presumpta agressió sexual.
Segons el diari Las Provincias, la noia va demanar ajuda a crits a una amiga que era a prop
seu en aquell moment i els joves van fugir del
lloc dels fets. Un altre testimoni hauria trucat
al telèfon d’emergències per denunciar la presumpta agressió sexual. El jutge que porta el
cas va ordenar l’internament dels presumptes
autors en un centre de menors.e

Els agents dels Mossos d’Esquadra van detenir la seva exparella
després de recollir proves al lloc dels fets. MARC ROVIRA

Una dona assassinada per
l’ex, cinquè crim masclista
L’home, de 22 anys, va ser detingut ahir i
tenia una ordre d’allunyament de la víctima
M.R.
BARCELONA

Un jutjat especialitzat en violència
masclista investigarà l’assassinat
dissabte d’una dona a l’Hospitalet
de Llobregat, el cinquè crim masclista a Catalunya aquest 2019 i el
segon en només dotze dies. La víctima va ingressar a l’Hospital de Bellvitge malferida com a conseqüència
d’una agressió i va morir al cap de
poques hores. Ahir els Mossos d’Esquadra van arrestar la seva expare-

ANUNCI de l’aprovació inicial del Pla Especial per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a Sant Pere de Ribes.
La Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2019, entre d’altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta corresponent,
ha aprovat inicialment el Pla Especial per la regulació dels habitatges d’ús turístic a Sant Pere de Ribes, amb els
acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial per la regulació dels habitatges d’ús turístic a Sant Pere de Ribes, promogut a iniciativa d’aquest mateix Ajuntament.
SEGON.- Sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública, per un termini d’un (1) mes, mitjançant la corresponent publicació per edictes en el DOGC i en el BOPB, en l’e-tauler i en la pàgina web municipals, i en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i comarcal.
TERCER.- Sol·licitar informes sectorials per llurs competències als organismes següents:
•Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
•Agència de l’Habitatge de Catalunya
•Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment
Aquest acord es farà públic a la pàgina web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat i al tauler municipal
electrònic, dins de la Seu Electrònica www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, així com en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). També es publicarà
l’anunci al Diari ARA.
El període d’informació pública, tal i com s’esmenta en el segon acord, serà d’un (1) mes a comptar des de l’endemà de
la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i/o en el Diari ARA.
En tractar-se d’un acte de tràmit no decisori, no és susceptible de ser recorregut, sense perjudici que es puguin formular les al·legacions que es considerin oportunes al tràmit d’audiència, per a que puguin ser preses en consideració en la
resolució que posi fi al procediment i, per a poder interposar recurs contra dita resolució, si estimeu oportú.
A tal efecte, els interessats en aquest anunci, podran tenir vista i/o consulta de l’expedient via presencial a les
dependències de Territori d’aquest Ajuntament (pl. Vinya d’en Petaca, 1, nucli de les Roquetes) qualsevol dia de dilluns
a divendres de 8:30 a 14 hores o a través de l’enllaç de la pàgina web municipal http://www.santperederibes.cat/
ajuntament/informaciourbanistica/planejament/planejament-derivat-en-tramit
Així mateix i dins del mateix termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al Registre
General de l’Ajuntament, mitjançant les vies habilitades: a través de les Oficines d’atenció Ciutadana, de dilluns a
divendres, de les 8:30 a les 14 hores, http://www.santperederibes.cat/ajuntament/atenciociutadana i/o a través de la
Seu Electrònica https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online
Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
Sant Pere de Ribes, 31 de juliol de 2019

lla –un jove de 22 anys– com a presumpte autor dels fets. Segons van
informar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
l’home tenia una ordre d’allunyament vigent respecte de la víctima,
que l’havia denunciat per uns maltractaments anteriors.
Es tracta de la víctima mortal número 38 de la violència masclista al
conjunt de l’Estat durant el 2019. De
fet, els Mossos fa menys de dues setmanes que investiguen un altre presumpte crim masclista, el de la dona de 47 anys assassinada a Terras-

En el cas de Terrassa, no constaven
denuncies prèvies per maltractaments, igual que en tres dels altres
cinc crims masclistes a Catalunya
d’aquest any. En canvi, la víctima
de l’Hospitalet sí que havia denunciat l’home ara detingut per uns
maltractaments anteriors. A causa
d’aquesta denúncia, un jutge va
dictar una ordre d’allunyament
perquè l’home no pogués acostarse a la víctima ni comunicar-se
amb ella. Una ordre que encara estava vigent dissabte quan va tenir
lloc l’agressió mortal. La víctima va
ser localitzada malferida al municipi i va ser traslladada immediatament a l’Hospital de Bellvitge, on
els metges ja no van poder fer res
per salvar-li la vida. Un cop rebut el
primer informe policial que apuntava a una mort violenta, el titular
del jutjat d’instrucció 1 de l’Hospitalet, que aquell dia era el que estava de guàrdia, va encarregar la investigació del cas a la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos,
que després de dos dies de recollir
proves i testimonis van arrestar
ahir l’exparella de la dona.
Ahir el jutge es va inhibir en favor
d’un altre jutjat especialitzat de violència contra la dona, que és qui es
farà càrrec de la investigació per
l’assassinat i qui haurà d’interrogar
l’arrestat. El jove ha passat la nit als
calabossos dels Mossos, que tenien
previst interrogar-lo, i en les properes hores haurà de comparèixer en
seu judicial.e
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EDICTE
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària número 11 celebrada el 7 de juliol de 2019, ha aprovat inicialment MPPGOU
d’Esparreguera a tres àmbits del nucli urbà juntament amb el Document Ambiental Estratègic (DAE), de conformitat amb l’art. 115
del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en relació amb l’article 23 de la Llei 6/2009, de
28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública per un termini de 45 dies comptats a partir
de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci d’aprovació inicial.
Durant dit termini es sotmet a informació pública l’expedient i, per tant, els documents de la MPPGOU i el Document Ambiental
Estratègic inicialment aprovats, mitjançant anunci en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica, https://www.esparreguera.cat, en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de ran tirat e a
Catalunya i en un d’àmbit ocal.
Durant aquest termini l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat a les dependències municipals situades a la Plaça
de l’Ajuntament número , durant l’horari d’oficines. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament http://www.esparreguera.cat/seuelectronica/
Els interessats, en aquest termini esmentat, podran formular les al•legacions que s’estimin pertinents per la defensa dels seus
drets i interessos.
A l’esmentat acord Plenari es va acordar informar que en data 8 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va acordar suspendre
l’ator ament de llic ncies de parcel lació de terrenys, d’edificació, de re orma, rehabilitació, d’enderroc de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial
a les àrees en les quals les noves determinacions per a elles previstes suposin modificació del r im urbanístic vi ent. a durada
de la suspensió és de dos anys.
Sent les àrees afectades per la suspensió les següents, d’acord amb el plànol adjunt al present acord:
Àmbit 1: relatiu a l’àmbit subjecte a suspensió de llicències per efectes de l’aprovació del Pla director urbanístic de la ròtula de
Martorell, on regeix l’acord de suspensió adoptat per l’òrgan competent de la Generalitat.
Àmbit 2: relatiu als sòls inclosos en plans de millora urbana, plans parcials urbanístic (de delimitació inclosos) i plans especials
urbanístics, segons l’àmbit major resultant per superposició del sector delimitat pel nou POUM i del sector delimitat pel PGOU
actualment vigent, on es proposa la suspensió de tot tipus de procediment urbanístic.
Àmbit 3: relatiu a la resta dels sòls de la demarcació, on només resten exceptuats de suspensió els procediments urbanístics
referits a actuacions que s’ajustin a les determinacions del PGOU actualment vigent i a les determinacions del POUM.
Determinar que la suspensió acordada en data 8 de maig de 2019 resulta aplicable a les àrees afectades per la MPPGOU de les
tres àrees de sòl urbà.
L’Alcalde d’Esparreguera
Eduard Rivas Mateo
Esparreguera, a 30 de juliol de 2019.

