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Arenys de Mar

ANUNCI

Per Decret d�Alcaldia de data 28 d�abril de
2010, ha estat aprovat definitivament el �Pro-
jecte de remodelació camí de la Pietat, mira-
dor i jardins de la Pietat al barri de Sant Elm�,
redactat pel Despatx d�Arquitectura Domè-
nec Parera Arquitecte S.L.P., per a l�Ajunta-
ment, un cop transcorregut el període d�infor-
mació pública atorgat a l�efecte sense que
s�hagin presentat al·legacions.

Arenys de Mar, 28 d�abril de 2010.
El Secretari, Àngel Lozano Pérez.

022010013778
A

Artés

ANUNCI

En data 28 d�abril de 2010 s�ha dictat un
decret de l�Alcaldia per mitjà del qual es
resol declarar la caducitat de les inscripcions
i aprovar la baixa en el Padró d�Habitants
d�aquest municipi dels estrangers no comuni-
taris sense autorització de residència perma-
nent, dels quals ha transcorregut el termini de
dos anys sense que hagin realitzat la renova-
ció de la inscripció padronal a la qual estan
obligats de conformitat amb el que disposa
l�article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
segons redacció donada per la Llei Orgànica
14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de
la Llei Orgànica 4/2000, d�11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social.

La relació nominal i íntegra de les referi-
des persones s�ha fet pública al tauler d�a-
nuncis municipal.

La qual cosa s�exposa al públic per a gene-
ral coneixement i als efectes escaients.

Artés, 3 de maig de 2010.
L�Alcalde, Damià Casas i Herms.

022010013885
A

Badia del Vallès

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió celebrada
el dia 28 d�abril de 2010, acordà l�aprovació
inicial de les modificacions del pressupost
número 05/2010 i 06/2010.

De conformitat amb el que disposen els
articles 169 i 179 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, amb aquest
edicte s�obre informació al públic, durant un
termini de quinze dies, comptadors des de
l�endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes del seu
examen i al·legacions si s�escauen.

En el supòsit que no es formulin reclama-

cions en el termini d�informació pública l�a-
cord d�aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Badia del Vallès, 29 d�abril de 2010.
L�Alcaldessa, Eva Menor Cantador.

022010013635
A

Bagà

EDICTO

Se comunica a todas las personas que se
relacionan en los annexos que se presenten
en el Ayuntamiento del municipio donde
residen para comunicar su nuevo domicilio,
en el plazo máximo de quince dias hábilies,
a contar desde el dia siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA. Transcurrido este periodo se
inciará de oficio expediente para proceder a
la baja del padrón Municipal de Habitantes,
por presumir que no residen en este munici-
pio la mayor parte del año. Recordamos que
esta baja tendrá también efectos en el Censo
Electoral.

ANNEXE

Teófila Valdez de Aquino. Passaport:
765758

Bagà, 28 d�abril de 2010.
L�Alcalde, Nicolás Viso Alamillos.

022010013655
A

Castellar del Riu

ANUNCI

Anunci de l�Ajuntament de Castellar del
Riu sobre l�aprovació de les bases i la convo-
catòria de concurs per a l�adjudicació d�una
llicència de taxi

Han estat aprovades per acord del Ple de
la corporació de 18 de març de 2010 les
Bases per a l�adjudicació, mitjançant con-
curs, de la llicència de taxi núm. 1 de Caste-
llar del Riu.

S�exposen al públic aquestes bases, durant
el termini de vint dies hàbils des de la publi-
cació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, a l�efecte de
presentació de possibles al·legacions.

Simultàniament es convoca i s�anuncia el
concurs, si bé aquest s�ajornarà durant el
temps necessari en el supòsit que es presen-
tin reclamacions contra les Bases.
1. Procediment i criteris d�adjudicació

La llicència s�adjudicarà per concurs d�a-
cord amb els següents criteris de puntuació:

a). Temps de dedicació prèvia a la profes-
sió de taxista en règim de treballador o treba-
lladora assalariat/ada o autònom/a: fins a 20
punts (un punt per any).

b). Ser veí del municipi, amb dos anys
com a mínim d�empadronament: fins a 10
punts (dos punts per any) o bé ser veí d�un
municipi del Berguedà, amb dos anys com a

mínim d�empadronament, fins a 5 punts (un
punt per any).

c). Projecte de prestació del servei al
municipi: lloc de parada, sistema de funcio-
nament, forma d�atendre prioritàriament ser-
veis demanats pels veïns del municipi,.... fins
a 20 punts
2. Garantia

Els sol·licitants no hauran de dipositar cap
garantia.
3. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Castellar del Riu
b) Domicili a efectes d�informació: Local

sociocultural d�Espinalbet
c) Localitat i codi postal: 08619 Castellar

del Riu
d) Telèfon: 938212775. Fax: 938221343
e) La versió íntegra de les Bases aprovades

està a disposició dels interessats per consul-
tar-ho a les oficines de l�Ajuntament, de
dimarts a divendres, de 9 a 13 hores.

f) Data límit per a l�obtenció de documents
i informació: durant el mateix termini de pre-
sentació de sol·licituds
4. Requisits dels sol·licitants

Els sol·licitants hauran de complir les con-
dicions establertes a la Base 2ª.
5. Presentació de sol·licituds

a) Data límit de la presentació: Vint dies
hàbils comptats des de la publicació de l�a-
nunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.

b) Forma i documentació a presentar.
S�haurà de presentar per escrit la sol·licitud,
de conformitat amb la base 3ª.

c) Lloc i horari de presentació: En les ofici-
nes de l�Ajuntament, situades al local socio-
cultural d�Espinalbet, fins a les 13 hores, tot
d�acord amb el que s�indica a les Bases.

d) Lloc i data d�obertura de les proposi-
cions. L�obertura es realitzarà a les 18 hores,
a les oficines municipals, el primer dijous
hàbil posterior a la data d�acabament del ter-
mini de presentació de sol·licituds.
6. Despeses a càrrec de l�adjudicatari.

L�adjudicatari de la llicència estarà obligat
a satisfer l�import corresponent al cost dels
anuncis que es publiquin al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona relatius a la
present convocatòria.

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Castellar del Riu, 27 d�abril de 2010.
L�Alcalde, Ramon Cabra i Malaret.

022010013639
A

Castellar del Vallès

EDICTE

Atès que segons consta en l�expedient la
notificació del següent acte administratiu,
relatiu al Projecte de Reparcel·lació econò-
mica del polígon d�actuació urbanística de
l�Av. Airesol del 32 al 44, aprovat inicialment
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