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ANUNCI
En compliment del que disposa l’article
17 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’anuncia que la Mancomunitat Intermu-
nicipal Voluntària La Plana, en sessió de
la Comissió Gestora Ordinària de data 3
de juny de 2009 ha aprovat, entre d’al-
tres, els acords següents:

PRIMER. Aprovar provisionalment la
modificació de l’Ordenança fiscal que a
continuació es relaciona: 

• Ordenança reguladora de l’aporta-
ció al servei mancomunat de recollida i
tractament de residus municipals.
(núm. 4)

SEGON. Exposar al públic els ante-
riors acords provisionals, amb la inser-
ció d’un edicte en el tauler d’anuncis de
la Mancomunitat, el diari, i el Butlletí
Oficial de la Província, durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província. 

Durant el període d’exposició pública
de les Ordenances, els qui hi tinguin un
interès directe, en els termes previstos a
l’article 18 del text refós de la Llei regula-
dora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i pre-
sentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’ex-
posició pública sense que s’hi hagin pre-
sentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

TERCER. Els acords definitius en
matèria de derogació, aprovació i modi-
ficació d’Ordenances fiscals per a l’exer-
cici de 2009 seran objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i se
n’enviarà una còpia certificada a la
Generalitat de Catalunya i a l’Adminis-
tració de l’Estat.

QUART. Facultar expressament i tan
àmpliament com sigui menester en dret el
senyor president, i el senyor vicepresident
en els casos de substitució previstos per
la llei, perquè formalitzin en nom de la
corporació qualsevol document que calgui
en relació a aquest acord.

De conformitat amb allò que preveuen
els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local; 17.1 del text refós de la Llei regula-
dora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 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, els acords provisionals i les
ordenances fiscals aprovades estaran
exposats al públic a la Secretaria de la
Mancomunitat durant 30 dies comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província,
perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes.

En cas que no hi hagi cap reclamació,
l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Malla, 4 de juny de 2009
Lluís Verdaguer Vivet, President

FLOC 5, S.A.
La Junta general extraordinària i universal d’accionistes celebrada al
domicili social, en data 27 de maig de 2009, ha acordat, per unanimitat,
la liquidació i extinció de la societat i l’aprovació del següent Balanç final:
AAccttiiuu
B) Actiu corrent......................................................................................120,00 
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar ...............................120,00 
3. Altres deutors.....................................................................................120,00
Total actiu (A+B) ....................................................................................120,00
PPaassssiiuu
A) Patrimoni net ..............................................................................-20.528,40 
1. Fons propis...................................................................................-20.528,40 
I. Capital ...........................................................................................60.200,00 
1. Capital escripturat........................................................................60.200,00 
V. Resultats d’exercicis anteriors ..................................................-80.728,40
B) Passiu no corrent ........................................................................20.648,40 
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini..20.648,40
Total passiu (A+B+C).............................................................................120,00
Barcelona, 27 de maig de 2009. Els liquidadors solidaris: Sr. Joaquín Lara

Oliva, Sra. María Luisa Rivas Marcoval

Enric Granados, 84
08008 Barcelona • Tel. 93 316 39 00

www.avui.cat

MEDI AMBIENT

Zapatero
no descarta
tancar
Garoña
Redacció
MADRID

Abans del 5 de juliol el go-
vern espanyol farà públic el
futur de la central nuclear
de Garoña. Així ho va asse-
gurar ahir al Senat el presi-
dent de l’executiu central,
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, que va afirmar que
“procurarà mantenir” el
seu compromís electoral de
dur a terme “un tancament
ordenat de les centrals a
mesura que vagin complint
la seva vida útil”. En el cas
de Garoña, aquesta finalit-
za l’any 2011, si bé el Con-
sell de Seguretat Nuclear
(CSN) s’ha mostrat favora-
ble a una pròrroga de deu
anys sempre que se’n refor-
ci la seguretat.

Zapatero, en resposta a
una pregunta del senador
popular Pío García Escude-
ro, va indicar que el govern
central ja ha començat a
avaluar l’informe del CSN,
que no és vinculant, i que
en la seva decisió tindran
en compte tres variables, la
primera de les quals, la se-
guretat de la central, con-
truïda el 1971. També es
considerarà la garantia del
subministrament elèctric,
ja que la central de Garoña
produeix anualment un
1,4% de l’energia a l’Estat.

Finalment, el govern es-
panyol es decidirà procu-
rant assolir “el criteri gene-
ral de suport a les energies
netes i menys costoses com
a alternativa a les centrals
nuclears que acabin la seva
vida útil”, va afegir el cap
de l’executiu. ■

SALUT
Andalusia aprova
una llei pionera
sobre la mort digna
El govern andalús va aprovar
ahir un projecte de llei que re-
gula, per primera vegada a
l’Estat, els drets dels pacients.
Entre aquests drets incorpora
la garantia d’una mort digna i
la possibilitat que el pacient
rebutgi tractaments artificials
per allargar-li la vida i pugui
ser desconnectat. No es regu-
la l’eutanàsia ni el suïcidi as-
sistit, delictes al Codi Penal.

SALUT
Creen un xip d’ADN
capaç de detectar
problemes de cor
El Centro Nacional de Genoti-
pado i l’Hospital del Mar han
dissenyat el primer xip d’ADN
capaç de detectar, a llarg ter-
mini, el risc cardiovascular a
partir d’informació genètica i
d’estils de vida del pacient. El
test es fa amb una mostra de
cèl·lules de la boca i es barreja
amb informació com l’índex de
colesterol, la pressió arterial,
el pes i antecedents d’infarts.

MEDI AMBIENT
Ruptura fortuïta
del col·lector de
salmorres a Sallent
La ruptura fortuïta del col·lec-
tor de salmorres a l’altura de
Sallent va provocar ahir el
vessament de 280 m3 de sal-
morra a la zona humida de la
Corbatera. Per evitar la con-
taminació del riu Llobregat,
ahir es va començar a recollir
la salmorra amb un camió cis-
terna i avui excavaran el ter-
reny per reparar la fuita.

Copd’ull

INFÀNCIA

Cada ludoteca ha de
tenir un pla educatiu
| Catalunya, pionera a regular els centres amb finalitat lúdica i també
socioeducativa| Les ludoteques tenen 18 mesos per acreditar-se

Redacció
BARCELONA

Les ludoteques que volen
continuar funcionant amb
aquest nom hauran de
tenir un projecte educatiu
propi, una superfície útil
per al joc de 50m2 i un
mínim de dues persones
professionals, una de les
quals ha de tenir una titu-
lació d’educació superior
en pedagogia, psicopedago-
gia, magisteri o educació
social. El govern va aprovar
ahir el decret que regula els
requisits mínims que han
de tenir les ludoteques per
posar ordre al sector.

“El decret ha de perme-
tre separar el gra de la palla
i fer que les famílies tinguin
clar què és una ludoteca”,
va indicar ahir el conseller
de Governació i Adminis-
tracions Públiques, Jordi
Ausàs, que considera bàsi-
ca la definició que és “un
espai amb finalitat lúdica,
cívica i inclusiva que porta
a terme un projecte socioe-
ducatiu”. Es tracta d’una
norma pionera a tot l’Estat
que té l’objectiu d’assegu-
rar unes condicions míni-
mes de qualitat.

Per sortir del buit legal,
a l’abril de l’any passat, el
govern va anunciar la in-
tenció de posar límits als
centres que obren sota el
nom de ludoteca i regular
el sector. Tot i que la histò-
ria venia d’abans i ja s’hi
havia començat a treballar
per les nombroses queixes
que havia rebut el Síndic de
Greuges des del 2002, la
qüestió es va reactivar a
l’abril del 2008 quan la

mort d’un nadó en una lu-
doteca de Barcelona, per
mort sobtada, va destapar
que el centre era irregular.
La policia va detenir la pro-
pietària i directora del cen-
tre per contractació irregu-
lar de les cuidadores que hi
treballaven. A més, a les
instal·lacions hi havia una
trentena d’infants, mentre
que la llicència només per-
metia que n’hi hagués deu.

El decret entrarà en
vigor al juliol i les actuals
ludoteques tindran divuit
mesos per sol·licitar una
acreditació i presentar la
documentació necessària
per provar que compleixen
les condicions mínimes.
Segons el conseller de Go-
vernació, “s’evitarà l’intru-
sisme en el sector”.

De 0 a 18 anys
A més de regular el tipus de
personal i les condicions de
les instal·lacions, el decret
preveu que puguin ser cen-
tres permanents o tempo-
rals, i que els usuaris tin-
guin de 0 a 18 anys, si bé els
menors de 4 hauran
d’estar acompanyats d’un
adult.

El govern disposa actual-
ment de sis ludoteques pú-
bliques a tot Catalunya, i
també n’hi ha de munici-
pals. Precisament per la
falta de regulació, l’admi-
nistració no té controlades
quantes n’hi ha de priva-
des. Amb el desenvolupa-
ment del decret s’estipula-
rà un règim sancionador i
hi haurà funcionaris que
faran les inspeccions per
garantir que es compleixen
les condicions. ■

L’objectiu de les ludoteques és garantir el dret que tenen
tots els menors a jugar ■ M. ÀNGELS TORRES / ARXIU

Les xifres

6 50
metres quadrats d’espai útil
de joc han de tenir les ludote-
ques com a mínim. El decret
entra en vigor al juliol.

ludoteques gestiona actual-
ment el govern a Terrassa,
Barcelona (dues), Lleida,
Igualada i Salt.
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