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RefeRència:(exp. UO78/10/04)

AprovACió iniCiAl dEl projECtE d’obrA ordinàriA pEr A lA 
ConStruCCió dEl mErCAt muniCipAl A l’EdifiCi mirA-Sol 
CEntrE.
pROmOció:pública
Data apROvació inicial: 19 De DesembRe De 2011

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària de 19 de desembre  
2011, ha acordat aprovar inicialment el  Projecte d’obra ordinària per a la construcció del mercat municipal 
a l’edifici Mira-sol Centre, en els mateixos termes del projecte elaborat per TAC, Taller d’Arquitectes Col-
laboradors S.L., Srs. Eduard Gascón i Jordi Roig, per un import de 1.055.889,00 (abans IVA), i sotmetre l’es-
mentat expedient a informació pública per termini d’un mes, d’acord amb allò que disposa l’article 72 en rela-
ció al article 89,6  del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urba-
nisme, en relació a l’art. 110 i concordants del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. 

Durant l’esmentat termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del pre-
sent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i en la premsa escrita, així com en la pàgina web muni-
cipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i administrativa dels expedients podrà examinar-se a 
les dependències de l’Àmbit de Territori, Secció de Recursos i Informació, plaça de la Vila, número 1,  amb visi-
ta prèvia concertada, podent-se presentar al.legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en 
l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
de 26 de novembre de 1992.

Superat l’anterior termini d’informació pública sense haver-se formulat al·legacions, l’expedient estarà apro-
vat definitivament en els propis termes de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2011

En el supòsit de procedir a  l’aprovació definitiva, contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’Ajuntament en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de l’aprovació definitiva, o directament recurs contenciós admi-
nistratiu dins el termini de dos mesos davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Bar-
celona. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s’en-
tendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podrà ésser interposat recurs contenciós 
administratiu dins del termini de sis mesos. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho con-
sidereu convenient.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sant Cugat del Vallès, 10 de gener  de 2012

L’alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès

EdiCtE

iniCiAtivA. La Penya Blau-
grana Sant Cugat va organit-
zar, amb èxit organitzatiu i 
participatiu, el dissabte 14 de 
gener, la primera edició de la 
Diada del Soci, al local social 
de l’entitat. Aquest acte soci-
al va consistir en una xocola-
tada i coca per als socis que 
van participar en aquesta ini-
ciativa, un dels actes anuals 
que contempla el Pla direc-
tor de l’entitat.

Després de la bona respos-
ta dels associats, amb una 
cinquantena d’assistents, la 

PB Sant Cugat ha decidit que 
aquesta activitat tindrà lloc, 
amb caràcter anual, el segon 
dissabte de gener de cada any.

La PB Sant Cugat, a través 
del seu president Josep Maria 
Félez, va aprofitar l’acte per 
agrair públicament la fidel 
col·laboració de la sòcia Maria 
Campos. Campos ha estat la 
sòcia de la PB Sant Cugat 
que ha venut més talonaris 
de la loteria de Nadal d’aques-
ta entitat. Félez va lliurar-li 
una placa de reconeixement.

la pb Sant Cugat va oferir una xocolatada als socis  #DAVID FERNÁNDEZ

 _À. López Puig

La I Diada del Soci de la 
PB Sant Cugat, un èxit

La 
Coordinadora 
s’obre als clubs 
de la ciutat

trobAdA. La Coordinado-
ra d’Entitats Esportives de 
Sant Cugat ha decidit en la 
seva última reunió que tre-
ballarà perquè els clubs de 
la ciutat que així ho desit-
gin s’integrin a la platafor-
ma esportiva.

Les entitats van aprovar 
contactar ja formalment 
amb d’altres clubs, tot i que 
ja ha existit alguna comuni-
cació informal amb diferents 
entitats del municipi, com la 
penya Pericos de Sant Cugat 
i Rat Penats.

Aquesta és una clara 
mostra que la Coordinado-
ra d’Entitats Esportives de 
Sant Cugat vol créixer, amb 
l’objectiu que sigui com més 
representativa a la ciutat 
millor.

Aquesta última trobada 
dels clubs esportius que for-
men part de la Coordinado-
ra d’Entitats Esportives de 
Sant Cugat es va celebrar el 
dimecres 11 de novembre, a 
la Sala de Juntes del Pavelló 
2 de la Zona Esportiva Muni-
cipal Rambla del Celler.

 _À. López Puig

El CB Mira-sol 
vol compartir 
pistes amb la 
UE Sant Cugat

bàSquEt. El Club Bàsquet 
Mira-sol i la UE Sant Cugat 
s’han posat en contacte 
recentment per compartir els 
espais en un futur no massa 
llunyà.

El club mirasolenc vol 
poder fer ús dels pavellons 
1 i 3 de la ZEM Rambla del 
Celler. Per això proposa que 
els equips d’ambdós clubs, 
d’una categoria superior 
a cadet de primer any –14 
anys– juguin els seus partits 
a la ZEM Rambla del Celler. 
Pel que fa als conjunts que no 
hagin arribat encara a aques-
ta categoria, la intenció del 
CB Mira-sol és que juguin a 
la pista del CEIP Catalunya, 
actual pista de joc de l’entitat.

Segons el club taronja-i-
negre, l’Ajuntament de Sant 
Cugat ja ha donat el vistiplau 
a la proposta, per tancar-la 
només manca la conformi-
tat de la Unió Esportiva Sant 
Cugat. L’acord entraria en 
vigor un cop acabada la Set-
mana Santa d’enguany o bé a 
inicis de la temporada vinent, 
2012-2013.

 _Ignasi Massafret

ACtE. Juan Antonio Mén-
dez, exjugador d’handbol a 
les files de l’antic Balonma-
no Sant Cugat, va morir el 
1977 durant un partit que es 
disputava a l’antiga pista de 
la ZEM Rambla del Celler –
situada on actualment hi ha 
la piscina municipal–.

Fins a la construcció de la 
piscina, l’espai es va anome-
nar Pista Méndez en honor al 
jugador. La placa commemo-
rativa que s’hi va col·locar es 
va traslladar a la ZEM Jaume 
Tubau a causa de les obres 
de remodelació de la instal-
lació, fet que no va agradar 
gens a la família.

davide bonaccini, Xavier tizón i pedro méndez, en l’acte de dimarts #LOCALPRES

Tant Tizón com Bonaccini 
van donar suport a la família 
Méndez i li van dedicar parau-
les de condol. “La família de 
l’handbol està al costat de la 
família Méndez, en un dia que 
d’alguna manera, Juan Anto-
nio Méndez ha tornat allà on 
ha de ser”.  

Pedro Méndez, en pau
Pedro Méndez, visiblement 
emocionat, va voler “agrair 
al CH Sant Cugat i a l’Ajun-
tament de Sant Cugat un 
gest que em fa sentir content 
i alleugerat”.

Ell mateix va voler expres-
sar el sentiment de rebuig que 
va provocar a la família el fet 
que la placa fos traslladada 
a la ZEM Jaume Tubau. Per 
aquest fet va voler reiterar 
l’agraïment a totes les parts, –
Ajuntament i CH Sant Cugat– 
per haver recol·locat la placa a 
la rambla del Celler. •

La placa ha tornat al 
seu lloc d’origen, a 
petició familiar

Ignasi Massafret
ignasimassafret@hotmail.com

La placa a Juan Antonio Méndez,  
a la Rambla del Celler
retorn. Després de romandre a la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau durant anys, s’ha 
recol·locat a l’entrada dels pavellons 1 i 2 de la ZEM Rambla del Celler

El dimarts 17 de gener, des-
prés que la família demanés 
a l’Ajuntament el retorn de 
la placa a la ZEM Rambla del 
Celler, s’hi va col·locar de nou 

en un acte celebrat a la matei-
xa ZEM Rambla del Celler.

L’esdeveniment va comp-
tar amb la presència del ger-
mà de Juan Antonio Méndez, 

Pedro Méndez; el regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, Xavier Tizón, i del pre-
sident del Club Handbol Sant 
Cugat, Davide Bonaccini.


