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l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.
10. Constitució de la Mesa i obertura de
pliques
L'obertura de pliques, que serà pública i
tindrà lloc a les 12'00 hores del tercer dia
hàbil següent al de l'acabament del termini
de presentació d'ofertes, es farà a la Sala
d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.
Olesa de Bonesvalls, 5 de novembre de
2008.
L'Alcalde, Pere Pi i Cardús.
022008030199
A

Olesa de Montserrat
EDICTE
De conformitat amb el que disposa l'article 102 de la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre, la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat,
Fa constar: Que no ha estat possible practicar la notificació per causes no imputables
a l'Administració i s'ha intentat, al menys
dues vegades, els intents de notificació exigits per l'esmentat article, mitjançant el present anunci es cita als obligats tributaris o als
seus representants per tal de ser notificats per
compareixença dels actes administratius derivats dels procediments tributaris seguidament
relacionats.
Els obligats tributaris o els seus representants han de comparèixer en el termini
màxim de 15 dies naturals, comptats des de
l'endemà a la publicació d'aquest anunci en
horari de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres
a la Tresoreria Municipal, per tal de practicar
les notificacions pendents en els processos
tramitats per aquest departament.
Transcorregut el termini assenyalat si no hi
ha hagut compareixença, la notificació s'entendrà efectuada a tots els efectes legals des
de l'endemà del venciment.
Subjecte passiu, Fernando Heredia Benítez;
exp., 1291/05; procediment tributari, Sanció.
Subjecte passiu, Jaime Barrio Pardo; exp.,
1568/05; procediment tributari, Sanció.
Subjecte passiu, Agustina Pardo Bayona;
exp., 1176/05; procediment tributari, Sanció.
Olesa de Montserrat, 5 de novembre de
2008.
L'Alcalde, Jaume Monné i Dueñas.
022008030082
A

Olesa de Montserrat
EDICTE
Mitjançant acord plenari adoptat per l'Ajuntament Ple en sessió del dia 24 de juliol
d'enguany, es va aprovar inicialment l'esbo-

rrany de conveni urbanístic a signar entre
aquest Ajuntament i la societat Decada, S.L.,
consistent en la cessió anticipada dels sòls
que seran objecte d'expedient d'ocupació
directa per la remodelació del nus de connexió entre la C-55 i C-1414 a Olesa de Montserrat, que ha de garantir els accessos als
polígons industrials de la zona a les carreteres C-55 i C-1414 i viceversa, redactat pels
serveis jurídics externs d'aquest Ajuntament,
de conformitat amb les converses mantingudes amb la societat Decada, S.L.
Atès que s'ha procedit a la publicació del
citat acord en la secció d'anuncis oficials del
diari La Vanguàrdia del dia 14 d'agost d'enguany, al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA
núm. 193 de data 12 d'agost i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5.195
de data 14 d'agost.
En el citat acord es contemplava que l'aprovació inicial esdevindria definitiva en el
cas que no es presentes cap al·legació.
Atès que durant el termini d'exposició
pública no s'ha presentat cap al·legació, el
conveni urbanístic esmentat queda aprovat
definitivament. La qual cosa es fa pública per
a general coneixement.
Olesa de Montserrat, 11 d'octubre de
2008.
El Secretari, Òscar González i Ballesteros.
022008030085
A

Olesa de Montserrat
EDICTE
En compliment del que disposa l'article
70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim Local, s'insereix a
continuació el text íntegre de l'Ordenança
Reguladora de la reserva de domini públic
per a instal·lació d'ascensors d'aquest municipi, que fou aprovada inicialment pel Ple
d'aquest Ajuntament en data 24 de juliol de
2008, i amb caràcter definitiu en data 4 d'octubre de 2008, al no haver-se presentat
al·legacions durant el termini d'informació
pública.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA
RESERVA DE DOMINI PÚBLIC PER A
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS
Article 1. Objecte de l'Ordenança
És facilitar la instal·lació d'ascensors en
edificis plurifamiliars, ocupant el domini
públic, per tal de contribuir a l'eliminació de
barreres arquitectòniques.
Article 2. Requisits dels edificis
Han de ser destinats a habitatge, de caràcter plurifamiliar, i tècnicament inviable la
construcció d'un ascensor a l'interior de l'immoble, o del solar. Aquesta impossibilitat ha
de quedar acreditada en la sol·licitud de
llicència, previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals. Només es podran beneficiar els
edificis ja construïts, quedant exclosos els de

nova construcció o vells subjectes a reformes
estructurals.
Article 3. Forma de sol·licitud
Mitjançant instància acompanyada del
projecte tècnic, acreditant reunir les condicions fixades i certificació de l'acord de la
comunitat de propietaris de presentar la
sol·licitud i acceptant els requisits i obligacions de la concessió. La concessió es tramitarà simultàniament amb la sol·licitud de
llicència d'obres.
Article 4. Condicions tècniques
Per poder-se acceptar la sol·licitud, és
necessari:
a) Vorera: la vorera resultant ha de respectar els mínims legals d'accessibilitat.
b) Garanties sobre el manteniment de l'ús i
instal·lacions.
c) No produir impacte estètic o visual a la
via pública, que ha de quedar justificat en el
projecte tècnic presentat.
d) Les especifiques que en cada cas
puguin posar els serveis tècnics.
Article 5. Naturalesa de l'autorització
És una concessió d'un espai de domini
públic que implica l'ús privatiu i la seva ocupació mitjançant instal·lacions fixes.
Article 6. Termini de la concessió
És de 50 anys des de l'atorgament de la
llicència, prorrogables si s'escau, tenint en
compte els paràmetres urbanístics i d'edificació de cada zona en el moment de la concessió de la pròrroga.
Article 7. Revocació de la concessió
A) Pel transcurs del termini.
B) Per incompliment de les indicacions
fixades en l'autorització.
C) Per enderroc de l'immoble.
D) Per la transformació o enderroc parcial
de l'immoble que permeti donar lloc a la instal·lació interior.
E) Per causa d'interès públic.
En els supòsits a, b, c i d, no donaran lloc
a cap indemnització, en el supòsit e) només
es valorarà indemnitzable la inversió de l'obra pendent d'amortitzar.
Article 8. Òrgan competent
Per atorgar la concessió serà necessari
acord de Ple, adoptat amb el vot favorable de
la majoria simple, de conformitat amb l'art.
60 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
Article 9. Gratuïtat de la instal·lació
Atès el caràcter social d'aquesta mesura,
l'ocupació del domini públic, amb caràcter
privatiu per a la instal·lació d'ascensors no
generarà cap taxa, sense perjudici de la de
l'impost d'obres i construcció o la taxa de
tramitació d'expedients d'obres.
Article 10. Manteniment de les instal·lacions
Els concessionaris quedaran obligats a
mantenir en bon estat les instal·lacions i l'espai públic ocupat, i complir els requisits que
en aquest sentit puguin imposar-se en l'acord
d'autorització.
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Olesa de Montserrat, 9 d'octubre de 2008.
El Secretari, Oscar González Ballesteros.
022008030086
A

La Palma de Cervelló
ANUNCI
Anunci d'exposició pública, emès per l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, dels
acords provisionals de modificació de les
Ordenances Fiscals.
En compliment del que disposa l'article 17
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia
que l'Ajuntament en sessió extraordinària del
Ple de data 7 de novembre de 2008 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre
d'altres, els acords següents:
Primer. - Aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2009 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen el text del qual s'adjunta en
document annex:
Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre
béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 8: reguladora de la
taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via publica per a
aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 9: reguladora de la
taxa per l'expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal núm. 14: reguladora de
la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
Segon. - Imposar la taxa per a la connexió
d'escomesa a la xarxa general de clavegueram municipal i aprovar l'Ordenança fiscal
reguladora de la mateixa que a continuació
es relaciona el text del qual s'adjunta com
annex:
Ordenança Fiscal núm. 20: reguladora de
la taxa per a la connexió a la xarxa general
de clavegueram municipal.
Tercer. - Indicar que el text de les Ordenances que s'especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d'obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de 29 de setembre de 2008:
Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre
béns immobles.
Ordenança Fiscal núm. 8: reguladora de la
taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via publica per a
aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal núm. 9: reguladora de la
taxa per l'expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal núm. 14: reguladora de
la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

Ordenança Fiscal núm. 20: reguladora de
la taxa per a la connexió a la xarxa general
de clavegueram municipal.
Quart. - Pel que fa als acords definitius de
les d'ordenances seran objecte de publicació
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els
criteris següents:
1) Es publicarà la relació d'Ordenances
que es deroguen i s'aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements
tributaris de determinació obligatòria per part
de l'Ajuntament, així com els preceptes que
difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de data 29 de setembre de 2008.
Setè. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l'anunci d'exposició en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Durant el període d'exposició pública de
les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l'expedient 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.
La Palma de Cervelló, 10 de novembre de
2008.
L'Alcalde, Xavier González Alemany.
022008030594
A

La Palma de Cervelló
ANUNCI
En compliment de l'establert en l'article
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 ha estat degudament informat per la
Comissió Especial de Comptes, s'exposa al
públic el Compte General corresponent a l'exercici 2007 de l'Ajuntament de la Palma de
Cervelló, per un termini de quinze dies,
durant els quals, i vuit més els qui s'estimin
interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions que creguin convenients.
La Palma de Cervelló, 10 de novembre de
2008.
L'Alcalde, Xavier González Alemany.
022008030625
A

Polinyà
EDICTE
Havent-se intentat la tramitació del canvi
de nom del gos amb número de microxip
985100010398074 de raça mestís de la Sra.
Maribel García, a favor del Sr. José Zacarías
Mérida Edo, en el domicili conegut de la Sra.
Garcia a Barcelona, al carrer Baterías, 23, bx.
dreta, sense haver-se pogut practicar.
Mitjançant el present anunci i en els termes de l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, es practica la notificació
que després es transcriu:
Destinatari: Sra. Maribel García. Adreça:
Carrer Baterías, 23, bx. dreta de Barcelona.
Text de la notificació:
"Data: 25 de juliol de 2008,
R/N: Expedient /s: SA-37/08.
R/V: El vostre animal identificat amb el
microxip 985100010398074.
Assumpte: Notificació gos recollit i en
acollida temporal pel senyor José Zacarías
Mérida.
En data 01/03/2008, el personal del Centre
d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa
va recollir un gos, mestís, identificat amb el
microxip 985100010398074. Aquest gos va
romandre a les instal·lacions del centre d'animals ubicat a: Camí de Can Coniller, 30, de
Terrassa, Tel. 93 727 68 41, fins el dia
28/03/2008. Segons les gestions efectuades
pel centre, en aquesta data va personar-se el
senyor José Zacarías Mérida Edo per recuperar el gos, el qual es va identificar com a propietari aportant la documentació de l'animal.
Una vegada revisada la documentació, es
comprova que l'actual propietari no és el
propietari legal reconegut al microxip, que
segons argumenta els senyor José Zacarías la
propietària anterior li va donar el gos però no
van fer el canvi de nom del microxip en el
seu moment i que ha perdut el contacte amb
aquesta persona. Que segons ens comunica
l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC) la propietària legal és Maribel
García, domiciliada al carrer Baterías, 23
bxos. dreta, 08390 Barcelona.
És per això que, us informem que, segons
el que preveu la normativa vigent, obrim un
expedient de localització, per tal que en el
termini de 20 dies, comptats a partir de la
recepció d'aquest escrit perquè procediu a la
localització de l'animal i el propietari que el
té en acollida i formalitzeu el canvi de nom a
l'AIAC mitjançant el veterinari que decidiu.
Si en el termini establert, no s'han dut a
terme els tràmits esmentats, es procedirà a la
comunicació formal mitjançant edicte, i passat el termini corresponent, l'animal podrà
ser donat en adopció definitiva a la persona
acollidora.
La qual cosa es fa pública per tal que en el
termini de 20 dies hàbils des de la publicació
d'aquest edicte, els interessats al·leguin allò
que creguin oportú.

