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ANUNCI
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 22 d’octubre de 2021, es va aprovar inicialment el Mapa
estratègic de soroll de l’aglomeració de Reus i el Pla d’acció de contaminació acústica de Reus.
Fase III.
L’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb els
tràmits previstos en l’article 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, i els art. 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals, havent estat exposada al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació del dia 5 de no-
vembre de 2021 al 20 de desembre de 2021, ambdós inclosos; també es va publicar al DOGC en
data 2 de novembre de 2021, al BOPT en data 4 de novembre de 2021 i al diari el dia 6 de no-
vembre de 2021.
Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació i, per tant,
l’acord inicial ha de considerar-se definitivament aprovat en aplicació d’allò que disposa el punt
tercer de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament el dia 22 d’octubre de 2021.
D’acord amb allò que disposen l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les ba-
ses del règim local, i l’article 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, es publica el Mapa estratègic de so-
roll de l’aglomeració de Reus i el Pla d’acció de contaminació acústica de Reus. Fase III.) en l’en-
llaç que s’incorpora a continuació:
https://www.reus.cat/serveis/mapa-estrategic-del-soroll.
Reus, 22 de desembre de 2021
El secretari en funcions, Josep Maria Sabaté Vidal
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Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

EDICTE
Per acord de Ple de data 22 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanitza-
ció de la UA-2.1.
Durant el termini d’un mes comptat a partir de la darrera publicació d’aquest edicte en el tauler d’e-
dictes municipal, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el diari, s’hi podran presen-
tar al·legacions.
L’expedient complet està a disposició dels interessats de dilluns a divendres de 9 a 14 h a les ofici-
nes de l’ajuntament. Es pot consultar al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.
Vilanova d’Escornalbou, en la data de la firma
Sergi Ciurana Nicolau. Alcalde

Últim intent desesperat
de la fiscalia belga contra
el raper Valtònyc. El mi-
nisteri públic, en defensa
dels interessos dels seus
homòlegs espanyols, va
presentar ahir recurs de
cassació per intentar ex-
tradir Josep Miquel Are-
nas a Espanya. Es tracta
de l’últim pas que li queda
contra la decisió del tribu-
nal de Gant que ha decidit
rebutjar l’entrega del ra-

per. Ara la fiscalia disposa
de cinc dies per presentar
la seva memòria argumen-
tativa contra la sentència,
i posteriorment els advo-
cats del músic balear tin-
dran dos dies més per res-

pondre. Així, es preveu
que hi hagi una nova vista
sobre el cas el dia 11 de ge-
ner al matí al tribunal de
cassació de Brussel·les. El
recurs en qüestió hauria
d’apel·lar a qüestions de

forma.
La justícia espanyola va

rebre un revés sonor di-
marts quan es va fer públi-
ca la decisió de no extradir
Valtònyc, a qui havia con-
demnat a tres anys i mig
de presó per enaltiment
del terrorisme, injúries a
la corona i amenaces. El
tribunal belga va resoldre
que Arenas feia ús de la se-
va llibertat d’expressió i
que, per tant, les lletres de
les seves cançons en cap
cas poden ser considera-
des delicte.

El tribunal de Gant va
recordar que no hi ha de-
licte d’enaltiment del ter-
rorisme a la legislació bel-
ga, i, amb relació al delicte
d’injúries a la corona, l’oc-
tubre passat, el Tribunal
Constitucional del país va
tombar una llei del 1847
que castigava els insults al
rei perquè contravenia el
Conveni Europeu de Drets
Humans i xocava contra la
llibertat d’expressió. ■
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a El ministeri públic
recorre al tribunal
de cassació
de Brussel·les

Últim recurs de la fiscalia
belga contra Valtònyc

El raper Valtònyc, dimarts, després de conèixer la sentència
del tribunal d’apel·lació de Gant ■ ACN

El Parlament tanca el
2021 amb les dues prime-
res lleis aprovades de la le-
gislatura, la del pressu-
post i la de mesures fiscals
i financeres, i trenta-cinc
iniciatives legislatives en
tràmit, de les quals tres
són projectes de llei; vint-
i-set, proposicions de llei
dels grups parlamentaris,
i cinc, fruit d’iniciatives le-
gislatives populars. Des de
l’inici de la legislatura, el
12 de març, la cambra
també ha validat setze de-
crets llei, vuit en el primer
període de sessions i vuit
en el segon.

Els projectes de llei en
tràmit són relatius a la
ciència –el primer que va
presentar el govern i que
s’està tramitant en ponèn-

cia i comissió després de
superar el debat de totali-
tat al novembre–, a la
creació del Fons Comple-
mentari de Riscos de la
Generalitat –provinent
d’un decret llei que el ple
va acordar de tramitar
com a projecte després de
validar-lo, i que és el que
està més avançat en la tra-
mitació– i a les mesures
organitzatives en l’àmbit
de l’atenció sociosanitària
–provinent també d’un de-
cret llei i la tramitació del
qual tot just comença.

Pel que fa a les proposi-
cions de llei dels grups,
n’hi ha cinc en la fase de
tramitació en ponència i
comissió, després de supe-
rar els debats de totalitat
corresponents: d’amplia-
ció de les mesures urgents
per fer front a l’emergèn-
cia habitacional (ERC,

Junts per Catalunya, CUP
i En Comú Podem), d’esta-
bilització dels treballadors
del sector públic (CUP), de
memòria democràtica
(PSC), per a la internalit-
zació del transport sanita-
ri (CUP) i de millora urba-
na, ambiental i social dels
barris i viles (ECP).

Dinou iniciatives legis-
latives més dels grups, una
de les quals és una propos-
ta per presentar una pro-
posició de llei al Congrés
per garantir el retorn so-
cial del rescat bancari
(ERC), estan a punt de
sotmetre’s al debat de to-
talitat en la sessió del ple
que acordi la Junta de Por-
taveus, mentre que dues
més es troben en el tràmit
de presentació d’esmenes
a la totalitat i una està pen-
dent que s’obri el termini
per poder-n’hi presentar.

Quant a les proposi-
cions provinents d’inicia-
tives legislatives populars
(ILP), n’hi ha cinc que es
continuen tramitant en
ponència i comissió, des-
prés de superar els debats
de totalitat en legislatures
anteriors (a diferència de
la resta d’iniciatives legis-
latives, les ILP no decauen
al final de la legislatura).
Es tracta de la de mesures
urgents per a l’habitatge,
la de la llei electoral, la de
modificació del text refós
de la llei de finances públi-

ques, la de modificació de
la llei d’universitats i la de
l’esport i l’activitat física,
que es tramita conjunta-
ment amb una proposició
de llei de JxCat, ERC i el
PSC. Dues ILP més, sobre
la llei de protecció dels ani-
mals i sobre la creació d’un
cos de tècnics ambientò-
legs, estan pendents que
les comissions promoto-
res iniciïn els tràmits pre-
vis a la recollida de signa-
tures o comuniquin que
retiren la iniciativa.

El tercer període de ses-

sions començarà el 15 de
gener. El primer ple, pas-
sades les vacances de Na-
dal està previst per als dies
25, 26 i 27. Des de la sessió
constitutiva del Parla-
ment, s’han celebrat vint-
i-una sessions plenàries,
un total de 248 hores de
reunió. El president de la
Generalitat, Pere Arago-
nès, ha respost a 96 pre-
guntes en les sessions de
control i els consellers, a
168, i s’han votat 74 mo-
cions, de les quals se n’han
aprovat 58. ■

a El Parlament tanca el 2021 havent validat setze decrets
llei des de l’inici de la legislatura i amb cinc ILP en curs
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Dues lleis
aprovades i
35 en tràmit

Els artífexs de l’aprovació de les dues úniques lleis de la legislatura fins al moment, Pere
Aragonès, Jaume Giró i Jéssica Albiach ■ EFE / QUIQUE GARCÍA
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