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Administració Local
Begues

Calella, 19 de maig de 2010.
LAlcalde, Josep Maria Juhé i Mas.

EDICTE
Per resolució de lAlcaldia de data 23 dabril de 2010, sha nomenat el Sr. Héctor Marcos Vázquez policia local amb caràcter interí
per poder cobrir les necessitats de lactual
plantilla de la policia local.
Es fa públic per a general coneixement.
Begues, 19 de maig de 2010.
LAlcalde, Ramon Guasch Viñas.
022010016428
A

Calella
EDICTE
Per part de les persones que es relacionen
a continuació, sha sol·licitat la transmissió
del dret funerari dels nínxols que a continuació es relacionen del Cementiri Municipal de
Calella, per la qual cosa, es passa a informació pública pel termini de 15 dies, durant els
quals shi podran oposar els que shi creguin
amb dret. Transcorregut lesmentat termini
sense que es produeixi cap oposició o
al·legació, es procedirà a expedir els títols.
GRUP§

NÍNXOL§ NOM§

SANT ELM A§
69§
SANT ELM B§
147§
SANT FRANCESC§4§
SANTA MARIA A§18§
SANT NICOLAU§221§
SANT NICOLAU§222§

COGNOM1§COGNOM2#

NATIVIDAD§ COLAS§
MARIA SALUD§
TARRIAS§
MARGARITA§ VIÑETS§
MARIA NURIA§PEÑA§
RAMON§
MILLAS§
RAMON§
MILLAS§

POLA#
JIMENEZ#
GOMEZ#
LORENTE#
JIMENEZ#
JIMENEZ#

Calella, 20 de maig de 2010.
LAlcalde, Josep Maria Juhé i Mas.
022010016459
A

Calella
EDICTE
Convocatòria pública de subvencions a
projectes de solidaritat i cooperació any
2010.
Dacord amb les bases reguladores per latorgament de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació aprovades en el Ple de
data 5 de juny 2008, sobra la convocatòria
per lany 2010. Les bases esta publicades a la
pàgina web de lAjuntament de Calella.
Termini de presentació de sol·licituds: els
ens beneficiaris que especifica lart. 3 de les
bases, podran presentar la sol·licitud en el
termini dun mes, a comptar de lendemà
següent de la publicació daquest edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
La documentació a presentar és lespecificada a lart. 7 de les bases i shaurà de presentar dacord amb el model normalitzat que
es podrà descarregar de la pàgina web de lajuntament:
http://www.calella.cat/ajuntament/tauler_a
nuncis/convocatòries.

022010016464
A

mits.
Cànoves i Samalús, 27 de maig de 2010.
El Secretari, Francesc dA Serras i Ortuño.
022010016862
A

Campins
ANUNCI APROVACIÓ REGLAMENT
DEL SERVEI DE TAXI
El Ple de lajuntament a la sessió realitzada
el dia 11 de maig de 2010 va aprovar, provisionalment, el Reglament del Servei de Taxi
de Campins.
Acordant-se tanmateix- de realitzar informació pública, pel termini de vint dies,
període durant el qual es podrà examinar la
documentació a la secretaria de lAjuntament
i presentar al·legacions formular-se reclamacions i/o al·legacions. Amb el benentès que
cas de no presentar-sen lacord daprovació
provisional esdevindrà definitiu.
Campins, 13 de maig de 2010.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
022010016408
A

Castellbell i el Vilar
ANUNCI
En compliment de larticle 212 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i una vegada que han
estat degudament informats per la Comissió
Especial de Comptes, sexposa al públic el
Compte General corresponent a lexercici
2008, per un termini de quinze dies, durant
els quals i vuit més els qui sestimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.
Castellbell i el Vilar, 21 de maig de 2010.
LAlcalde-President, Agustí Navalles i
Soler.
022010016456
A

Campins
ANUNCI APROVACIÓ PLEC
CLÀUSULES CONCURS LLICÈNCIA
AUTOTAXI
El Ple de lajuntament a la sessió realitzada
el dia 11 de maig de 2010 va aprovar el Plec
de Clàusules regulador del concurs per ladjudicació duna llicència dautotaxi a Campins.
Acordant-se tanmateix- de realitzar informació pública, pel termini de vint dies,
període durant el qual es podrà examinar la
documentació a la secretaria de lAjuntament
i presentar al·legacions formular-se reclamacions i/o al·legacions. Amb el benentès que
cas de no presentar-sen lacord daprovació
provisional esdevindrà definitiu.
Campins, 13 de maig de 2010.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
022010016409
A

Cànoves i Samalús
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió del dia
21 de maig va acordar, per unanimitat, aprovar inicialment el projecte dadequació de
lentorn de la llar dinfants municipal i la
seva publicació al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA als efectes de que es puguin presentar al·legacions, en el termini de 15 dies
naturals.
En el cas de que no sen presentin, sentendrà aprovat definitivament, sense mes trà-

Castellbell i el Vilar
ANUNCI DADJUDICACIÓ
DEFINITIVA
Per Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 18 de maig de 2010, es va
adjudicar definitivament el contracte dobres
consistents en:(FEOSL3/2010) Memòria
Bàsica per la rehabilitació de la caixa escènica de la sala municipal Casino Borràs situada al carrer Joaquim Borràs, núm.38 de Castellbell i el Vilar , fet que es publica a lefecte de larticle 138 de la Llei 30/2007, de 30
doctubre, de Contractes del Sector Públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellbell i
el Vilar.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Secretaria.
c) Número dexpedient: 25881
(FEOSL3/2010).
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de lobjecte: Memòria Bàsica per la rehabilitació de la caixa escènica de
la sala municipal Casino Borràs situada al
carrer Joaquim Borràs, núm.38 de Castellbell
i el Vilar.
3. Tramitació, procediment
a) Tramitació: dacord el Reial Decret llei
13/2009, de 26 doctubre.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4. Pressupost base licitació
Preu 97.423,66 EUR i 15.587,79 EUR
dIVA.

