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Sant Vicenç dels Horts
Institut Municipal d�Esports

ANUNCI

Anunci de l�Institut Municipal d�Esports de
Sant Vicenç dels Horts sobre la publicació de
l�oferta pública d�ocupació per l�any 2010.

El Consell Rector de l�Institut Municipal
d�Esports de Sant Vicenç dels Horts, en la
sessió del dia 6 de maig de 2010, va adoptar
l�acord, entre d�altres, d�aprovar l�oferta
pública d�ocupació per l�any 2010, que s�an-
nexa:

ANNEX I

PERSONAL FUNCIONARI

Classificació: Administració especial, subes-
cala tècnica. Denominació: Tècnic Mitjà
en gestió esportiva. Grup: A2. Nombre: 1.
Accés: Lliure. Sistema: Concurs/oposició.
Es fa públic per a coneixement general.
Sant Vicenç dels Horts, 10 de maig de

2010.
La Presidenta, Amparo Piqueras Manzano.

022010014963
A

Sant Vicenç dels Horts
Institut Municipal d�Esports

ANUNCI

El Consell Rector de l�Institut Municipal
d�Esports de Sant Vicenç dels Horts, en la
sessió del dia 6 de maig de 2010, va adoptar,
entre d�altres, els acords següents:

�Primer. - Aprovar les Bases específiques
per a la concessió, en règim de concurrència,
per a l�impuls d�accions i programes per al
foment de l�esport mitjançant les entitats
esportives de la nostra població, de confor-
mitat amb allò que estableix el capítol II de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i d�acord amb els principis de la
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Comú.

Segon. - Aprovar la convocatòria pública
per a la concessió, en règim de concurrència,
de les subvencions a les quals es fa referència
al punt anterior.

Tercer. - Aplicar una retenció de crèdit per
un import de 39.100 EUR amb càrrec a l�a-
plicació pressupostària de despeses 2010 341
480.

Quart. - Exposar al públic l�anunci de les
Bases específiques i de la convocatòria de les
subvencions precedents durant el període de
vint dies hàbils, als efectes de reclamacions,
mitjançant la publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, en el tauler d�anuncis i
el web de la corporació.

Cinquè. - Fixar que el termini de presenta-
ció de sol·licituds començarà el dia 31 de
maig i finalitzarà l�11 de juny de 2010.�

Sant Vicenç dels Horts, 10 de maig de

2010.
La Presidenta, Amparo Piqueras Manzano.

022010014964
A

Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

Per Decret de l�Alcaldia de data 7 de maig
d�enguany s�ha resolt sotmetre a informació
pública la representació gràfica de les seves
trames urbanes consolidades (TUC) d�aquest
terme municipal, en compliment del que
assenyala l�apartat a) del punt 2 de l�article 8
del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre
d�ordenació dels equipaments comercials.

En compliment de l�esmentat Decret, s�o-
bre un termini d�exposició pública d�un mes
comptador des del hàbil següent al de publi-
cació d�aquest Edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que es
puguin presentar les al·legacions i/o suggeri-
ments que es considerin escaients.

Sant Vicenç de Montalt, 7 de maig de
2010.

L�Alcalde, Miquel Àngel Martínez Camara-
sa.

022010014873
A

Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 4 de març de 2010, aprovà inicialment
l�Ordenança número 67 reguladora de la
Taxa per a la instal·lació de cartells indica-
dors de llocs d�interès, que es transcriu com
annex. La qual cosa va estar exposada públi-
cament durant el termini de 30 dies. Transco-
rregut l�esmentat termini sense que s�hagin
formulat reclamacions ni suggeriments, l�a-
cord d�aprovació inicial ha esdevingut defini-
tiu.

Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al d�aquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualse-
vol altre que es consideri convenient.

La qual cosa es fa pública per al seu gene-
ral coneixement.

ANNEX

Ordenança núm. 67.
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa

per a la instal·lació de cartells indicadors de
llocs d�interès.
Article 1. Fonament i naturalesa

A l�empara del previst als articles 58 i
20.4.o) de la Llei 39/1988, de 28 de desem-

bre, reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles
15 al 19 d�aquest text legal, aquest Ajunta-
ment estableix la taxa per la instal·lació de
cartells indicadors de llocs d�interès, que es
regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la instal·lació
de cartells indicadors de llocs d�interès a tot
el terme municipal de Sant Vicenç de Mon-
talt.

Tots els elements regulats per aquesta
Ordenança seran objecte de l�obtenció d�un
permís d�instal·lació municipal.

S�entén per cartells indicadors de llocs
d�interès aquells que anuncien serveis
públics, serveis municipals, activitats de res-
tauració i d�hoteleria, i d�altres activitats
públiques i/o privades amb caràcter lúdic
ubicades al terme municipal de Sant Vicenç
de Montalt, amb l�aprovació expressa de la
Junta de Govern Local.
Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en con-
cepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques, així com les entitats a que es refe-
reix l�article 33 de la Llei General Tributària
que instal·lin cartells indicadors de llocs d�in-
terès.
Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones
físiques o jurídiques determinades com a tals
en els diferents articles de la Llei General Tri-
butària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà
que, prèvia audiència de l�interessat, es dicti
acte administratiu en els termes previstos a la
Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals

No es contemplen.
Article 6. Excepcions.

Queden exclosos d�aquesta ordenança:
* Els cartells indicadors dels centres muni-

cipals, o d�altres administracions públiques, o
d�interès municipal que pugui autoritzar l�A-
juntament, com les escoles bressols, CEIP, IES
o d�altres edificis municipals.

* La senyalització viària del propi Ajunta-
ment o d�altres organismes públics, prèvia
autorització municipal.
Article 7. Quota tributària

Cartells indicadors amb la instal·lació
inclosa: Cartell + instal·lació: 290,00 EUR/ut

La renovació dels cartells indicadors, com
a conseqüència del desgast propi del

material, canvi de normativa o d�actes
vandàlics, anirà a càrrec de l�anunciant,
segons els preus del subministrador. Quan
l�anunciant es dóna de baixa del servei, té
obligació de comunicar-ho a l�Ajuntament.

S�incorpora una taxa de 30 EUR anuals en
concepte de utilització de béns de domini
públic per cada cartell indicador.
Article 8. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s�acreditarà en el moment de
sol·licitar el corresponent permís
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2. Si es produís una instal·lació sense
sol·licitar autorització, l�acreditament de la
taxa tindrà lloc en el moment en que se�n tin-
gui coneixement, i es liquidarà amb efectes
retroactius des de la data en que s�executés la
instal·lació.
Article 9. Règim de declaració i d�ingrés

1. La taxa s�exigirà en règim d�autoliquida-
ció.
Article 10. Infraccions i sancions

1. El personal municipal encarregat del
cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l�expe-
dició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d�acord amb les disposicions
legals vigents.

2. La instal·lació sense autorització, a més
del previst a l�article 8.2, comportarà una
sanció equivalent al 100% de la taxa d�un
any.
Article 11. Normativa per a cartells
indicadors de llocs d�interès

Els cartells indicadors de llocs d�interès
s�hauran d�adaptar a les següents característi-
ques:

* Les mides dels senyals indicadors segui-
ran la normativa vigent dictada per la Gene-
ralitat de Catalunya, essent els Serveis Tèc-
nics municipals els qui dictaminaran l�opció
més convenient en cada cas.

Cartell 1400x175mm alumini reflex (1
pestanya de 18) amb antipintades.

Suport d�alumini anoditzat de 110 de dià-
metre.

En cap cas, els elements regulats per
aquesta ordenança podran envair la calçada.
En tot moment s�haurà de mantenir una alça-
da lliure de 2,20 metres i es col·locaran en
aquells espais que l�Ajuntament consideri
més adequats.
Disposició addicional

Les tarifes incorporades en la present
Ordenança experimentaran, a partir de l�u de
gener, el mateix increment que l�índex de
preus al Consum (IPC) de Catalunya, aprovat
oficialment, i relatiu al període gener-desem-
bre de l�any anterior, sempre i quan els cos-
tos del servei s�incrementin com a mínim en
la mateixa proporció. En cas d�increment dels
costos dels material i/o serveis, aquest incre-
ment es repercutirà a les taxes aplicades.
Disposició final

La present Ordenança fiscal, la redacció
definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple
de la Corporació en sessió celebrada el dia 4
de març de 2010, entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i estarà en vigor fins la
seva modificació o derogació.

Sant Vicenç de Montalt, 6 de maig de
2010.

L�Alcalde, Miquel Àngel Martínez i Cama-
rasa.

022010014875
A

Santa Eulàlia de Riuprimer

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer, amb data 3-5-2010, va aprovar
inicialment l�expedient núm. 2 de modifica-
ció de crèdits al pressupost 2010.

En compliment del que disposen els arti-
cles 169 i 177 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març i art.20.1 del RD
500/1990, s�obre un termini d�informació
pública durant quinze dies hàbils per tal que
els possibles interessats puguin consultar l�ex-
pedient a la Secretaria municipal, en hores
d�oficina, i presentar les al·legacions oportu-
nes. Si no es presenten al·legacions l�acord
d�aprovació inicial quedarà elevat a definitiu
i es publicarà l�edicte d�aprovació definitiva.

Santa Eulàlia de Riuprimer, 11 de maig de
2010.

L�Alcaldessa, Núria Solà Corretja.

022010014927
A

Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI

En compliment d�allò que disposen l�arti-
cle 17.4 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l�arti-
cle 111 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regu-
ladora de les bases del règim local, l�article i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, pel qual s�aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es
fa públic que l�Ajuntament en sessió plenària
de data 22/03/2010 aprovà provisionalment
la modificació l�Ordenança fiscal núm. 4
Reguladora de l�Impost sobre l�increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana,
acord que es va pubLicar al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA 76 de 30/03/2010.

Havent transcorregut el període d�exposi-
ció pública de l�expedient, sense que s�hagin
presentat reclamacions, l�acord provisional,
que s�especifica seguidament, ha esdevingut
definitius:

Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de l�apartat 2 de l�article 6 de
l�Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de
l�Impost sobre l�increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana que resta amb
el següent redactat:

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió
potestativa o quantia variable

1.
2. Es concedirà una bonificació del 50 per

cent de la quota de l�Impost, en les transmis-
sions de terrenys, i en la transmissió o consti-
tució de drets reals de gaudiment limitatiu
del domini que afectin a l�habitatge habitual
del causant realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels seus descendents
de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
seus ascendents de primer grau i adoptants,

sempre i quan hagin conviscut amb el cau-
sant durant els dos anys anteriors a la defun-
ció d�aquest.

A aquests efectes es considera habitatge
habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s�entendrà que l�habitat-
ge no perd el caràcter d�habitual a efectes
d�aquesta bonificació, quan la baixa en el
padró hagi estat motivada per causes de salut
del causant suficientment acreditades.

L�habitatge, un traster i fins a dues places
d�aparcament es poden considerar conjunta-
ment com a l�habitatge habitual, sempre i
quan es trobin situats al mateix edifici o com-
plex urbanístic.

En qualsevol cas, per tenir dret a l�esmen-
tada bonificació caldrà que l�immoble adqui-
rit, en el moment de la defunció del causant,
no estigues total o parcialment cedit a ter-
cers.

Els subjectes passius hauran de sol·licitar
la bonificació a què es refereix aquest apar-
tat, juntament amb la documentació que ho
justifiqui, en els termes previstos a l�apartat 7
de l�article 11 d�aquesta Ordenança.

Segon. - Exposar al públic en el tauler d�a-
nuncis de l�Ajuntament el present acord pro-
visional, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l�anunci d�exposició en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Durant el període d�exposició pública, els
qui tinguin un interès directe o resultin afec-
tats, en els termes previstos a l�article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisen-
des 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.

Tercer. - L�acord definitiu serà objecte de
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i entrarà en vigor el dia següent de
la referida publicació.

Contra l�aprovació definitiva de modifica-
ció l�Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de
l�Impost sobre l�increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de publicació d�aquest anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Santa Margarida i Els Monjos, 11 de maig
de 2010.

L�Alcalde-president, Jordi Girona Alaiza.

022010014947
A

Santa Maria de Corcó

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Santa Maria de
Corcó de data 11 de març de 2010 va apro-
var el conveni urbanístic per a la desafecta-
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