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cialment lOrdenança reguladora dels guals
per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal de Vilanova del Camí, alhora que
acordava la submissió de la dita ordenança a
un tràmit dinformació pública durant trenta
dies.
Per aquest motiu, es posa en general conei
xement que lexpedient de referència que
inclou el text de lordenança -, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a
les oficines municipals durant tots els dies
feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el
termini que finalitzarà després de la darrera
publicació daquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el tauler danuncis de lAjuntament.
Durant el mateix termini dinformació
pública qualsevol interessat podrà presentar
per escrit, davant lAjuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que consideri pertinents en relació a lordenança
esmentada més amunt.
Si no es presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, lOrdenança reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal de Vilanova del Camí, esdevindrà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord i sense
prejudici de la publicació del text íntegre, tal
i com disposen els articles 178.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; larticle 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les
Bases del règim local; i larticle 66 del Reglament dobres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny.
Vilanova del Camí, 25 de febrer de 2010.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022010005956
A

Vilanova del Camí
ANUNCI
El Ple de lAjuntament, en sessió ordinària
celebrada en data 11 de gener de 2010, ha
aprovat la relació individualitzada de béns i
drets, així com dels seus propietaris, com a
inici del tràmit dexpropiació dels terrenys
afectats com a vials, i que són els següents:
1.- Finca registral número 835, inscrita al
registre de la propietat dIgualada, Volum
868, llibre 26.
M² afectats: 267,44
Propietaris: Cristobal Guerrero Ortuño i
Catalina Canovas
2.- Finca no inscrita ni cadastrada.
M² afectats: 878,40
Propietaris: Cadastralment figura com a
finca afecta al riu Anoia.
Sexposa al públic, durant el termini de 20
dies, a comptar des del dia següent al de la
publicació de lanunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a lúnic efecte que es formu-

lin, si sescau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal desmenar possibles
errades en la relació aprovada.
En el cas que no es presentin al·legacions
durant la fase dinformació pública que suposin una modificació de la mateixa, es tindrà
per aprovada definitivament la relació de
béns i drets aprovada inicialment, o en cas
contrari, es procedirà a efectuar les modificacions pertinents en la mateixa.
Vilanova del Camí, 24 de febrer de 2010.
LAlcalde, Joan Vich i Adzet.
022010006010
A

Vilanova i la Geltrú
EDICTE
En data 8 de gener de 2010, el Sr. Alcalde
de lAjuntament de Vilanova i la Geltrú va
dictar un Decret amb la següent part dispositiva:
«Ordenar que la senyora Isabel Redondo
Hernández pagui a lAjuntament de Vilanova
i la Geltrú la suma de mil quatre cents quaranta EUR amb vuitanta-sis cèntims (1.440,86
EUR), en el termini de vint dies, procedint-se
a lexacció per la via de costrenyiment en cas
dimpagament.
Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant lòrgan que lha dictada, en el termini
dun mes a comptar des del dia següent a la
recepció daquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.
Vilanova i la Geltrú, 25 de febrer de 2010.
El Secretari, Josep Gomariz Meseguer.
022010006048
A

Vilanova i la Geltrú
EDICTE
En data 7 de gener de 2010, el Sr. Alcalde
de lAjuntament de Vilanova i la Geltrú va
dictar un Decret amb la següent part disposi-

tiva:
Primer: Declarar que la reclamació referida ha desmenar les següents deficiències:
- Danys produïts i la seva valoració econòmica mitjançant documentació acreditativa.
- Documents, al·legacions i informacions
que serveixin de prova o proposició de prova
que sinteressi practicar.
Segon: Concedir el termini de deu dies per
esmenar les deficiències esmentades, amb
ladvertiment de què en cas de no fer-ho
sentendrà que la persona interessada desisteix de la seva reclamació.
Contra aquest acte de tràmit, que no
exhaureix la via administrativa, no procedeix
interposar cap recurs, no obstant podeu formular al·legació de la vostra oposició al
mateix per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.
Vilanova i la Geltrú, 25 de febrer de 2010.
El Secretari, Josep Gomariz Meseguer.
022010006051
A

Vilanova del Vallès
EDICTE
LAjuntament de Vilanova del Vallès, mitjançant el present edicte, procedeix a notificar al Sr. Daniel Huertas Porras lacord adoptat per la Junta de Govern Local de data
20.1.2010 en relació a la sol·licitud presentada en nom de lAssociació Lúdica pel foment
de lAirsoft demanant autorització per a la
realització de lactivitat dAirsoft a la finca de
Cal Gabatx, mitjançant el qual es denega la
mateixa atès linforme desfavorable del Parc
de la Serralada Litoral ja que es considera
una activitat no compatible amb la conservació del medi natural, procedint-se a larxiu de
lexpedient.
La qual cosa es notifica a través del present edicte, en compliment del que es preveu
a larticle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per haver resultat infructuosos
els intents de notificació personal domiciliària, considerant-se que si en un termini de 15
dies a partir de lendemà de la publicació del
present edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA no presenten cap al·legació, sentendrà atorgada la corresponent autorització.
Vilanova del Vallès, 23 de febrer de 2010.
LAlcalde, Oriol Safont i Prat.
022010005974
A

Vilassar de Dalt
ANUNCI
Per Resolució dalcaldia núm. 1299/2009
de 22 de desembre de 2009, lajuntament de
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Vilassar de Dalt va iniciar un procés de selecció, les bases del qual van ser publicades al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
núm. 313 de 31 de desembre 2009, per a
cobrir pel sistema de concurs oposició lliure,
una plaça dinspector de la policia local de
lAjuntament de Vilassar de Dalt.
Es fa públic, als efectes oportuns, que per
Resolució dalcaldia núm. 200/2010 de 1 de
març de 2010, sha resolt laprovació de la
llista definitiva dadmesos i exclosos i inici de
les proves quedant de la següent manera:
Primer. Aprovar la següent llista definitiva
dadmesos i exclosos del concurs oposició
lliure, duna plaça dinspector de la Policia
Local.
Llista dadmesos
DNI: 38125564M
Llista dexclosos
DNI: 25444429N. Causa: No ha presentat el
projecte de gestió.
Segon. De conformitat amb la base cinquena. de la convocatòria, es determina que
el Tribunal qualificador del procés selectiu
estarà constituït per les següents persones:
* President: Joan Vilademat Llopart, inspector de lAjuntament de Calella.
* Suplent: Joaquim Cruz Ureña, inspector
de lAjuntament dArenys de Mar.
* Vocal: Joaquim Martinez Sanchez, inspector de lAjuntament de Malgrat de Mar.
* Suplent: Miquel Cordoba Garcia, Coordinador de serveis, seguretat i via pública de
lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Vocal: Carles Sánchez Ruiz, representant
de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
* Suplent: Lluís Clemente Marín representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
* Vocal: Jaume Domingo Coll, representant de lInstitut de Seguretat Pública de Catalunya.
* Suplent: M.Àngels Solé Sanosa, representant de lInstitut de Seguretat Pública de Catalunya.
* Vocal: Gustau Roca Priante, secretari de
la corporació.
* Suplent: Carme Berengüí Reales funcionària de secretaria de la corporació.
* Vocal: Àurea Puig Vilà, funcionària responsable de Recursos Humans.
* Suplent: Montserrat Rodriguez Olivé, tresorera de lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Secretaria: Marta Llongueras Arnaiz, funcionària dalcaldia de lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Suplent: Marta Clotet Riera, funcionària
cap de la unitat OAC.
Tercer. Es convoca als membres designats
per a formar part del Tribunal qualificador,
pel proper dia 24 de març de 2010, a les
09:00 hores del matí, a les dependències de
lAjuntament, (plaça de la vila, 1) per a la
constitució de lesmentat Tribunal.
Quart. Convocar als aspirants declarats
admesos i que hagin acreditat la possessió
del nivell de coneixement de català exigit a
la convocatòria, per a la realització de les

proves següents:
Primera. - Prova teòrica tipus test (7.1): 24
de març de 2010 a les 09:30.
Segona. - Prova pràctica (7.2) 24 de març
de 2010 a les 11:30.
Tercera. - Defensa del projecte de gestió
(7.3) 24 de març de 2010 a les 16:00.
Quarta. - Proves psicotècniques (7.5) 24
de març de 2010 a les 17:00.
Els aspirants hauran de presentar-se en el
dia i hora assenyalats proveïts de loriginal
del DNI, carnet de conduir, o passaport.
Sisè. - Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al tauler danuncis de lajuntament i mitjançant Internet a la
pàgina
web
de
la
corporació
http://www.vilassardedalt.org, als efectes del
disposat a la base quarta
Vilassar de Dalt, 1 de març de 2010.
LAlcalde, Llorenç Artigas i Planas.
022010006570
A

Vilassar de Mar
EDICTE
Assumpte: Aprovació inicial del projecte
de les obres de Renovació del paviment del
carrer de Sant Ignasi, tram comprès entre el
carrer de Sant Joan/Av. Montevideo i el carrer
de Santa Isabel.
Lalcalde de lAjuntament de Vilassar de
Mar, mitjançant Decret núm.098/2010 de 1
de març adoptà la resolució que en la seva
part dispositiva diu així:
Primer. - Establir la tramitació durgència
de lexpedient daprovació del projecte de les
obres de Renovació del paviment del carrer
de Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer
de Sant Joan/Av. Montevideo i el carrer de
Santa Isabel, dacord amb el disposa larticle 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, tal com sha expressat a la part expositiva daquest acord.
Segon. - Aprovar inicialment lesmentat
Projecte, redactat per larquitecte daquest
Ajuntament Sr. Ramon Vilà Bot i larquitecte
tècnic municipal Sr. Pere Jolis Olivé, amb un
pressupost dexecució sense IVA de quaranta-sis mil vuit-cents quinze Euros amb cinquanta-vuit cèntims (46.815,58 EUR), que
incrementat amb el 16% dIVA: set mil quatre-cents noranta Euros amb quaranta-nou
cèntims (7.490,49 EUR), suma un pressupost
total dexecució de cinquanta-quatre mil trescents sis Euros amb set cèntims (54.306,07
EUR) IVA inclòs.
Tercer. - Obrir un període dinformació
pública de 15 dies, mitjançant Edictes en el
tauler danuncis de la Casa Consistorial, prèvia publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Durant aquest període, lexpedient
podrà ser examinat en lOficina tècnica de
lÀrea de Serveis Territorials municipal i formular les reclamacions i al·legacions que es

considerin convenients. En el cas que durant
el període esmentat no es presentin al·legacions, el projecte sentendrà definitivament
aprovat sense cap altre tràmit o acord, essent
suficient un certificat del secretari fent constar la manca dal·legacions i aquesta circumstància.
La qual cosa es fa pública de conformitat
amb el que disposa larticle 37 del Reglament
dObres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vilassar de Mar, l1de març de 2010.
LAlcalde, Joaquim ferrer i Tamayo.
022010006521
A

