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L'Ametlla del Vallès

ANUNCI

Per decret de data 1 de març de 2010
aquest Ajuntament ha iniciat expedient per
donar de baixa del Padró Municipal d'Habi-
tants de l'Ametlla del Vallès al Sr./la Sra, Joao
Carlos Do Carmo i Andressa Aparecida Vaz
atès que dels informes obtinguts resulta que
presumiblement aquesta persona no resideix
al municipi.

De conformitat amb l'article 72 del Regla-
ment de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, se li dóna audiència en el
termini de 10 dies, perquè al·legui el que
estimi convenient a la proposta de baixa del
domicili de l'Ametlla del Vallès, a on figura
empadronat. Cal tenir en compte que aquesta
baixa també tindrà efectes en el Cens Electo-
ral.

Havent intentat la notificació del decret en
el domicili de l'interessat sense haver-la
pogut efectuar, de conformitat amb l'article
59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica a la persona
interessada l'anterior resolució mitjançant
aquest anunci.

L'Ametlla del Vallès, 15 de març de 2010.
El Secretari, Salvador Sastre Vogel Kröll.

022010008187
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia de data 5 de març
de 2010, s'ha aprovat inicialment el projecte
d'obra pública de "Projecte de remodelació
camí de la Pietat, mirador i jardins de la Pie-
tat al barri de Sant Elm", redactat pel Despatx
d'Arquitectura S.L.P., per a l'Ajuntament,
amb un pressupost d'execució per contracte
de 289.625,73 EUR i un IVA suportat de
46.340,12 EUR.

D'acord amb el que disposa l'article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, s'obre un període d'in-
formació pública de trenta dies, a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci,
durant els quals es podrà consultar l'expe-
dient als Serveis Tècnics d'Urbanisme d'a-
quest Ajuntament de 9.00 a 14.00 h.

Un cop transcorregut aquest termini sense
que s'hi hagi presentat cap al·legació, s'en-
tendrà definitiva l'aprovació inicial.

Es disposa, de conformitat amb l'article
13.3 de la Llei 3/2007 d'obra pública, la
publicació a la pàgina web oficial de l'Ajun-
tament d'Arenys de Mar, d'aquest anunci.

Arenys de Mar, 11 de març de 2010.
El Secretari, Àngel Lozano Pérez.

022010008092
A

Arenys de Munt

EDICTE

Aprovat inicialment, per Decret d'alcaldia
núm. 53/10, de data 11-03-10, el "Projecte
de millora del sistema de calefacció de la
Sala Municipal de l'Ajuntament d'Arenys de
Munt", redactat per part de l'empresa TCI
Ingenieros, S.C.P., amb un pressupost de
85.236,80 EUR, IVA inclòs; s'exposa al
públic a les oficines municipals, durant el ter-
mini de 30 dies, per tal que els interessats
puguin presentar al·legacions i suggeriments.

En el supòsit de no presentar-se cap
al·legació o suggeriment, aquest projecte es
considerarà definitivament aprovat.

Arenys de Munt, 11 de març de 2010.
La Secretaria, M. Carmen Gómez Muñoz-

Torrero.

022010008030
A

Argentona

EDICTE

Per la Junta de Govern Local de data 12 de
març de 2010 es va adjudicar provisional-
ment el contracte d'obres, per procediment
negociat sense publicitat, relatiu a les obres
incloses en el Projecte dels treballs desa-
miantat i restauració de l'antiga planta embo-
telladora i entorn natural en el marc de recu-
peració de la Font Picant, finançat pel "Fondo
Estatal para el empleo y la sostenibilidad
local", a Projectes i Excavacions Cota 21, S.L,
NIF B65126518, pel preu de 132.327,05
EUR, i 21.172,33 EUR en concepte d'IVA.

Argentona, 15 de març de 2010.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022010008159
A

Argentona

EDICTE

Donat que el domicili de l'empresa Tran-
quilidad Absoluta, SL és desconegut, i en
compliment de l'article 59.4 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment
Administratiu Comú, per mitjà del present
edicte es comunica a l'empresa que, per tal
que pugui tenir coneixement íntegre dels
actes que s'esmenten a continuació, pugui
comparèixer a les dependències municipals
de l'Ajuntament d'Argentona dins del termini
de deu dies, a comptar des de l'endemà de la
data de publicació d'aquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

En cas de no comparèixer en el termini
indicat, es considerarà produïda la notifica-
ció a tots els efectes legals a partir del dia
següent del venciment del termini indicat.

Expedient número 1068/2009 disciplina

urbanística. Interessats:
Tranquilidad Absoluta, SL.
Acte administratiu que es notifica: Decret

de l'Alcaldia de 10 de març de 2010, relatiu
a l'expedient de protecció de legalitat
urbanística núm. 1068/2009.

Argentona, 12 de març de 2010.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022010008213
A

Argentona

EDICTE

Donat que no s'ha pogut practicar la noti-
ficació a la persona que es dirà i, en compli-
ment de l'article 59.4 de la llei 30/92 de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, per mitjà del present
edicte es comunica a l'interessat que, per tal
que pugui tenir coneixement íntegre dels
actes que s'esmenten a continuació, pot
comparèixer a les dependències municipals
de l'Ajuntament d'Argentona, dins del termi-
ni de deu dies, a comptar des de l'endemà de
la data de publicació d'aquest edicte al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

En cas de no comparèixer en el termini
indicat, es considerarà produïda la notifica-
ció a tots els efectes legals a partir del dia
següent al venciment del termini indicat.

Expedient número: 186/2009 (obres) rela-
tiu a la sol·licitud de llicència d'obres per a la
legalització de diverses obres efectuades a la
parcel·la núm. 46 de la Urbanització Can
Raimí, d'Argentona.

Acte administratiu que es notifica:
Providència de l'Alcaldia de data 11 de

desembre de 2009, per donar audiència als
interessat de l'expedient.

Interessats:
Rafael Merino Calderon
David Ribera Laso
Eva Vinyals Ferrer
Argentona, 12 de març de 2010.
L'Alcalde, Pep Masó Nogueras.

022010008215
A

Artés

EDICTE

Havent estat aprovat inicialment en la ses-
sió celebrada pel Ple de l'Ajuntament el dia
11 de febrer de 2010, el pressupost general
per a l'exercici de 2010, juntament amb la
plantilla del personal de l'Ajuntament, els
quals han estat exposats al públic durant el
termini establert en la Llei 7/1985, article
112, i en l'article 169 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i no havent-se presentat cap
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