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de 21 de febrer de 2022, pel qual es
dona publicitat a la resolució que
assenyala els dies per a la redacció
d’actes prèvies a l’ocupació de les
finques afectades d’expropiació per
l’execució del Projecte: PC-CCL-17007
“Conservació extraordinària. Ponts
i estructures. Adaptació d’ampits a
normativa vigent i execució de vorera de vianants a la carretera C-14,
PK 177+275. Tram: Adrall”, del terme
municipal de Ribera d’Urgellet.

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 del Ple de data
24 de febrer de 2022 ha aprovat amb
el quòrum legalment exigible, entre
d’altres, l’acord següent:

de 21 de febrer de 2022, pel qual es
dona publicitat a la resolució que
assenyala els dies per a la redacció
d’actes prèvies a l’ocupació de les
finques afectades d’expropiació per
l’execució del Projecte: PC-CIB-19028
“Condicionament de la C-59 del
PK 22+000 al 38+460. Sant Feliu
de Codines - Moià”, dels termes
municipals de Sant Quirze Safaja,
Castellterçol i Moià.

Atès que s’ha publicat la relació
dels béns i els drets afectats per
l’execució del Projecte: PC-CCL-17007
“Conservació extraordinària. Ponts
i estructures. Adaptació d’ampits a
normativa vigent i execució de vorera de vianants a la carretera C-14,
PK 177+275. Tram: Adrall”, del terme
municipal de Ribera d’Urgellet, al
DOGC núm. 8592, de 26 de gener de
2022 i, al diari El Periódico, de 26 de
gener de 2022, d’acord amb el que
estableix l’article 17 i següents de la
Llei d’Expropiació Forçosa en relació
amb l’article 56 del seu reglament i
portant implícita la declaració d’urgent
ocupació en l’aprovació del projecte, segons el que determina l’article
19 del Decret legislatiu 2/2009, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Carreteres, el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals
i Territori ha resolt, d’acord amb el que
preveu l’article 52, conseqüència 2 de
la Llei esmentada, assenyalar el dia 21
de març de 2022 a Ribera d’Urgellet,
per procedir a la redacció de les actes
prèvies a l’ocupació dels béns i els
drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que
són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Alcaldia
corresponent. També es pot consultar
aquest edicte seguint aquest enllaç
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
Han d’assistir a l’acte els titulars dels
béns i els drets afectats, personalment
o representats per persona autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut
de la contribució que correspon al bé
afectat, i poden fer-se acompanyar, a
compte seu, de perits i/o notari.
Com a conseqüència de la Pandèmia
Coronavirus SARS-COV-2 i seguint
les determinacions de les Mesures
de prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que
les persones titulars de béns i drets
es trobin en situació de vulnerabilitat, permetent la compareixença d’un
mandatari verbal sens perjudici de la
seva ratificació posterior en el decurs
del procediment expropiatori.

Atès que s’ha publicat la relació
dels béns i els drets afectats per
l’execució del Projecte: PC-CIB-19028
“Condicionament de la C-59 del
PK 22+000 al 38+460. Sant Feliu
de Codines - Moià”, dels termes
municipals de Sant Quirze Safaja,
Castellterçol i Moià, al DOGC núm.
8593, de 27 de gener de 2022 i, al diari
El Punt Avui, de 27 de gener de 2022,
d’acord amb el que estableix l’article
17 i següents de la Llei d’Expropiació
Forçosa en relació amb l’article 56
del seu reglament i portant implícita
la declaració d’urgent ocupació en
l’aprovació del projecte, segons el
que determina l’article 19 del Decret
legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Carreteres, el
Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori ha
resolt, d’acord amb el que preveu
l’article 52, conseqüència 2 de la Llei
esmentada, assenyalar el dia 23 de
març de 2022 a Sant Quirze Safaja i
a Castellterçol i el dia 30 de març de
2022 a Moià, per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació
dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que
són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Alcaldia
corresponent. També es pot consultar
aquest edicte seguint aquest enllaç
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
Han d’assistir a l’acte els titulars dels
béns i els drets afectats, personalment
o representats per persona autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut
de la contribució que correspon al bé
afectat, i poden fer-se acompanyar, a
compte seu, de perits i/o notari.
Com a conseqüència de la Pandèmia
Coronavirus SARS-COV-2 i seguint
les determinacions de les Mesures
de prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que
les persones titulars de béns i drets
es trobin en situació de vulnerabilitat, permetent la compareixença d’un
mandatari verbal sens perjudici de la
seva ratificació posterior en el decurs
del procediment expropiatori.

El lloc de reunió són les dependències
de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet.
Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per
tal de redactar les actes.

El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments de Sant Quirze
Safaja, Castellterçol i Moià. Tot seguit
els assistents es traslladaran, si
escau, als terrenys afectats, per tal de
redactar les actes.

Barcelona, 21 de febrer de 2022
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

Barcelona, 21 de febrer de 2022
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions

Anunci

Primer.- Aprovar provisionalment per a
l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Segon.- Exposar al públic, mitjançant
un anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província, en un diari dels de
major difusió de la província, i en
la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de Rubí, l’anterior acord provisional,
durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de
l’última publicació de l’anunci.
Durant el període d’exposició pública, 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 a
la direcció HYPERLINK “https://www.
seu-e.cat/ca/web/rubi/govern-obert-itransparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/
memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs” https://www.
seu-e.cat/ca/web/rubi/govern-obert-itransparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/
memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, dins l’apartat
d’informació de rellevància jurídica,
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 de modificació de Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
així com el text de la mateixa serà
objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Rubí, a data de la signatura
electrònica
La Vicesecretària general,
Marta Cuesta García

Ajuntament de
Parets del Vallès

d’altres, els acords següents:
Primer: Aprovar provisionalment per
a l’exercici 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm.
12. Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, així com el seu text
refós, amb la finalitat de modificar
les següents disposicions transitòria
i final:
“Disposició transitòria
De manera transitòria, se suspèn
aquesta ordenança fiscal amb efectes
1 de gener de 2022 i fins a 31 de desembre de 2022, la qual reprendrà la
seva vigència un cop finalitzi el termini
de suspensió, per a tots els obligats
tributaris de la mateixa, únicament
a efectes econòmics, motiu pel qual
continua essent obligatori el requisit de sol·licitar l’oportuna llicència
i obtenir l’autorització corresponent
d’ocupació de terrenys d’ús públic.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 24 de febrer de 2022,
començarà a regir el dia 1r de gener
de l’any 2022 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació
expressa.”
Segon: Els acords definitius en matèria
de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals i preus públics
per a l’exercici de 2022, així com el
text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
De conformitat amb allò que preveuen
els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; 17.1 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els acords provisionals i les
ordenances fiscals aprovades estaran
exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de
la Província”, perquè els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació,
l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Parets del Vallès,
a data signatura electrònica
El Secretari, Manel Ramal Mata

Ajuntament de Martorell
Anunci

Anunci
Exp.: 779/2022
Anunci d’Exposició Pública, emès
per l’Ajuntament, de l’acord provisional de modificació de l’Ordenança
Fiscal Núm. 12. Taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa.
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 ordinària del Ple de data
25 de gener de 2022 ha aprovat amb
el quòrum legalment exigible, entre

En sessió ordinària del ple de
l’Ajuntament de Martorell, tinguda el
dia 21 de febrer de 2022, es va adoptar
el següent acord:
“Primer.- Aprovar provisionalment
la modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 5, reguladora de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, el text íntegre de
la qual figura a l’expedient.
Segon. Exposar al públic l’acord precedent, juntament amb la resta de
l’expedient, mitjançant anunci inserit
als taulers d’edictes físic i electrònic
de l’Ajuntament de Martorell, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i

a un diari dels de major difusió de la
província, durant trenta dies hàbils a
comptar des del dia següent al de la
darrera de les publicacions. Durant
aquest termini les persones interessades poden examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se formulat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona l’acord definitiu i el text
íntegre de la modificació.”
L’expedient es pot examinar:
. Presencialment a la secretaria
d’aquest Ajuntament (carrer Mur, 61,
1a. planta, de Martorell), de dilluns a
divendres no festius, des de les 9:00 a
les 14:30 hores.
. Telemàticament al Portal de la
Transparència de l’Ajuntament de
Martorell (es pot accedir a través
de l’enllaç https://martorell.eadministracio.cat/transparency ), dins de
l’apartat 2. Acció de govern i normativa, subapartat 2.1. Projectes normatius en tramitació.
Martorell, 22 de febrer de 2022
L’alcalde
Xavier Fonollosa Comas

Ajuntament de Canovelles
Anunci
de l’Ajuntament de Canovelles sobre
aprovació definitiva de la modificació
d’una ordenança.
Aprovada inicialment per acord del
Ple de l’Ajuntament de Canovelles,
adoptat en sessió celebrada el dia
25 de novembre de 2021, la modificació de l’article 12 apartats 1 i 2
de l’ordenança municipal de l’ús de
la via pública amb la instal·lació de
terrasses i vetlladors, i havent estat
sotmesa a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, comptats
del 10 de desembre de 2021 al 24
de gener de 2022, ambdós inclosos,
mitjançant la publicació de l’anunci
corresponent en data 10 de desembre
de 2021 al portal de transparència,
al tauler d’anuncis de la seu electrònica, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al diari “El
Periódico”, sense haver-se presentat
cap al·legació, reclamació o suggeriment, es fa públic que l’esmentada
modificació d’ordenança ha esdevingut aprovada definitivament en data
25 de gener de 2022.
El text íntegre amb la nova redacció de
l’article 12 apartats 1 i 2 de l’ordenança
municipal de l’ús de la via pública amb
la instal·lació de terrasses i vetlladors,
ha estat publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona del dia 21
de febrer de 2022.
Contra aquesta resolució, que posa
fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació.
Canovelles, 22 de febrer de 2022
Emiliano Cordero Soria
Alcalde

