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Abrera, 22 de març de 2010.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.

022010009638
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Als efectes previstos en l�art. 138.2 de la
LCSP, de data 30 d�octubre de 2007, es fa
públic que la Junta de govern Local de data
17 de març de 2010, es va adjudicar l�execu-
ció de l�obra de reurbanització del tram de la
Riera Bisbe Pol entre el carrer Ample (Anselm
Clavé) i la Plaça de l�Església d�Arenys de
Mar, a l�empresa Grup Mas Constructors,
SLU, pel preu total de 735.815,80 EUR i un
IVA repercutible de 117.730,53 EUR.

Arenys de Mar, 22 de març de 2010.
El Secretari de l�Ajuntament, Angel Lozano

i Pérez.

022010009547
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Als efectes previstos en l�art. 138.2 de la
LCSP, de data 30 d�octubre de 2007, es fa
públic que per Decret de l�Alcaldia de data
26 de febrer de 2010, es va adjudicar l�exe-
cució de l�obra de reforma i ampliació del
pavelló esportiu PAV 3: Oficines, administra-
ció i grades d�Arenys de Mar, a l�empresa
Ferrovial Agroman, SA., pel preu total de
689.655,08 EUR i un IVA repercutible de
110.344,81 EUR.

Arenys de Mar, 22 de març de 2010.
El Secretari de l�Ajuntament,  Angel Loza-

no i Pérez.

022010009551
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Conforme amb allò que disposen els arti-
cles 177.2 i 169.3 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
en relació amb els articles 70.2 i 112.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d�abril, i d�altra normativa
vigent, es fa públic el resum per capítols de
la modificació de crèdit 2/2010 del Pressu-
post General de l�Ajuntament, la qual ha
estat aprovada en sessió plenària de 24 de
febrer de 2010 i exposada al públic durant
quinze dies hàbils, i que, no havent-se pre-
sentat cap reclamació al respecte, ha restat
definitivament aprovada.

Contra l�esmentat acord definitiu es podrà
interposar directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós

Administratiu del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, conforme amb allò que dis-
posa l�article 171.1 del Text Refós abans
esmentat, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la publica-
ció d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

El resum per capítols de la modificació de
crèdit és el següent:

ESTAT DE DESPESES

Crèdit extraordinari
Capítol VI: 60.000 EUR.
Total: 60.000 EUR.

ESTAT D�INGRESSOS:

Romanent de Tresoreria
Capítol VIII: 60.000 EUR.
Total: 60.000 EUR.
Arenys de Mar, 24 de març de 2010.
El Secretari, Ángel Lozano Pérez.

022010009649
A

Cardedeu

ANUNCI

D�acord amb l�apartat 1r. de l�article 71
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de
24 de març i per la Llei 11/99 de 21 d�abril,
es fa públic la relació de vehicles que es
detallen a continuació, tots ells situats al
dipòsit municipal provinents d�abandona-
ment a la via pública, perquè en el termini
dels quinze dies següents a la recepció de la
present, procedeixin a la retirada, previ l�abo-
nament de les despeses derivades del seu
trasllat i dipòsit, fent esment que en el supòsit
de no acomplir a les termes del requeriment
formulat, es procedirà al seu tractament en
qualitat de residu sòlid urbà, el que implicarà
el seu immediat desballestament, sens perju-
dici de l�inici d�expedient sancionador en el
termes previstos en el títol tercer de la Llei
6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus.

Atenent l�impossibilitat de notificar es
publica el present pels efectes, de conformi-
tat amb el que disposa l�article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Vehicles
Titular: Pawel Kornas

Domicili: Pl. Joan Alsina, 11, 1R F 08440
Cardedeu
Matrícula: B-2754-NZ
Model: Opel Corsa 1.4 C 
Cardedeu, 22 de març de 2010.
L�Alcaldessa, Calamanda Vila i Borralleras.

022010009392
A

Cardedeu

ANUNCI

Després del preceptiu període d�exposició
pública en què no es varen presentar recla-
macions, l�acord d�aprovació provisional de
la imposició i ordenació de les contribucions
especials per la realització de les obres d�ur-
banització del carrer Josep Rosàs, ha esdevin-
gut definitiu, en els següents termes:

�Primer. - Aprovar provisionalment la
imposició de les contribucions especials per
la realització de les obres d�urbanització del
carrer Josep Rosàs i Taberner, l�exacció de les
quals es legitima per l�obtenció pels subjectes
passius d�un benefici particular o d�un incre-
ment del valor dels seus immobles.

Segon. - Ordenar el tribut concret d�acord
amb les següents determinacions:

1. Cost previst de l�obra: 190.788,44 EUR.
2. Cost suportat per l�Ajuntament:

190.788,44 EUR.
3. Quantitat a repartir entre els beneficia-

ris: 171.709,60 EUR (90 per cent del cost
suportat per l�Ajuntament).

4. Criteri de repartiment: volum edificable.
Les quantitats anteriors tenen el caràcter

de mera previsió ja que, un cop finalitzada
l�obra, es procedirà a assenyalar els subjectes
passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, girant les liquidacions que siguin
procedents atenent al cost real de l�obra.

Tercer. - Aprovar la relació de subjectes
passius i de les quotes individuals provisio-
nals que resulten d�aplicar a la quantitat a
repartir entre els beneficiaris el criteri de
repartiment aplicable, segons consta en el
document annex.

Quart. - Exposar al públic en el tauler d�a-
nuncis de l�Ajuntament els anteriors acords
durant el termini de trenta dies hàbils, comp-
tats des del dia següent al de la publicació de
l�anunci d�exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.

Publicar, així mateix, l�anunci d�exposició
pública dels acords en un diari dels de major
difusió de la província.

Durant el període d�exposició pública, qui
tingui un interès directe o resulti afectat, en
els termes previstos a l�article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l�ex-
pedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període
d�exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

En tot cas, els acords definitius, incloent-hi
els provisionals elevats automàticament a tal
categoria, seran objecte de publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, sense que
entrin en vigor fins que s�hagi portat a terme
l�esmentada publicació.

Tanmateix, durant el període d�exposició
pública, els propietaris o titulars afectats
poden constituir-se en Associació administra-
tiva de contribuents.

Cinquè. - Un cop l�acord sigui definitiu, es
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