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EDICTE

El president d’El Corte Inglés, Dimas Gimeno, durant la seva
intervenció ahir a la Cambra de Comerç de Barcelona ■ EFE

és que nosaltres paguem impostos quan ells no els paguen
o que no es tingui en compte
la quantitat de riquesa que generem en un país”, va dir, alhora que admetia que no sap si
la millor solució és regular-los
a ells perquè tinguin les mateixes exigències fiscals o bé do-

nar més llibertat al comerç
tradicional. També va optar
per fer aliances entre el comerç físic i els operadors tecnològics i va recordar que El
Corte Inglés ja s’ha unit amb
empreses com Samsung per
incorporar el sistema de compra amb el mòbil. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

Experts en TIC assenyalen una
falta de professionals al sector
Existeix una manca de professionals en l’àmbit de les TIC,
tot i que el sector ha crescut
més d’un 25% al llarg dels
darrers anys i, paradoxalment,
ja genera més ocupació que el
sector de l’automoció. És una
de les conclusions exposades
ahir en les primeres jornades
sobre tendències tecnològiques en el món de l’empresa
organitzades per l’agrupació
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Arenys de Mar, 2 de març de 2018
Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa

empresarial Clúster Digital de
Catalunya. Les taules rodones
incloïen les ponències d’experts que van reflexionar sobre els reptes tecnològics i
competitius als quals han de
fer front les empreses, com
ara la irrupció al mercat de
gegants com Amazon. Així, es
va assenyalar també que al
llarg dels propers anys les
empreses triplicaran la inver-

sió en ciberseguretat.
Alhora, Albino Campo va
ser nomenat nou president de
Clúster Digital durant l’assemblea general celebrada just
abans de les jornades, on es
va renovar la junta directiva.
Campo va agafar així el relleu
a Xavier Monzó, qui ha exercit
la presidència de l’organització els darrers quatre anys.
■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Reciclar amb el servei
de recollida selectiva
porta a porta té premi
al Pallars Sobirà
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha engegat aquesta setmana la campanya Fer-ho bé té
premi, que obsequiarà els 100 habitatges de la
comarca que facin millor ús del servei de recollida selectiva porta a porta, un sistema implantat fa dos anys. L’objectiu de la iniciativa és millorar la qualitat del servei, incentivar la ciutadania a reciclar i reduir el mal ús de les bosses i
els cubells. El premi són uns xecs regal que inclouen un dinar o sopar per a dues persones en
un establiment de l’Associació La Xicoia o bé
un forfet al Parc Lúcid de Port Ainé més un dinar en un bufet. ■ REDACCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal,
en sessió ordinària, del dia 26.2.18, ha
adoptat, entre d’altres i per unanimitat,
l’acord d’aprovació inicial del Reglament
de Participació Ciutadana de Castellbisbal. Exp. 2017/8/GFA
Així mateix, el Ple de la corporació ha
acordat sotmetre el text del reglament a
informació pública per un termini mínim
de trenta dies, durant el qual es podrà
examinar i presentar-hi les reclamacions
i al·legacions que s’estimin pertinents,
amb el benentès que, en cas que no se’n
presenti cap, l’acord d’aprovació inicial
del reglament esdevindrà definitiu amb la
publicació íntegra del text del reglament
en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
En compliment del tràmit d’informació
pública, el text del projecte de reglament
es podrà consultar, prèvia sol·licitud, a
les dependències municipals i mitjançant
accés telemàtic al tauler d’edictes de la
seu electrònica municipal (www.castellbisbal.cat/tauleranuncis).
També es farà la inserció de l’anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt Avui i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El període d’informació pública finalitzarà
als trenta dies des de l’endemà a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Castellbisbal, 5 de març de 2018
L’alcalde. Joan Playà Guirado

Ajuntament
del Bruc

EDICTE

sobre aprovació inicial de la modificació d’alteració del terme municipal del Bruc amb Hostalets de Pierola.
El Ple de l’Ajuntament del Bruc, en
sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017, va acordar per majoria absoluta legal del nombre de
membres de la corporació, l’aprovació
inicial de l’alteració del terme municipal del Bruc amb Hostalets de Pierola,
de conformitat amb la memòria i plànols que figuren a l’expedient, per tal
d’adaptar la línia de delimitació dels
termes municipals a la realitat urbanística i geogràfica.
De conformitat amb allò previst per
l’article 14.1 del Decret 244/2007, de
6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, se sotmet l’expedient a informació pública per termini de seixanta dies, per tal que es puguin formular reclamacions o suggeriments.

Un educador ambiental revisa els cubells
del servei de recollida selectiva a Sort ■ ACN

L’Alcalde,
ENRIC CANELA VALLÈS
El Bruc, 24 de novembre de 2017
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Ajuntament
d’Ascó

ANUNCI

Els successius anuncis relatius a aquesta
convocatòria es publicaran exclusivament al
tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

De conformitat amb l’acord del Ple de la
Corporació de data 20 de febrer de 2018,
per mitjà del present anunci es fa públic
que s’ha aprovat inicialment la modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament d’Ascó: MP3-17 “Autorització
de l’ús agropecuari en zona d’especial
protecció agrícola, Clau C2”, juntament
amb l’informe de sostenibilitat ambiental,
que forma part de la modificació esmentada, i que se sotmet a informació pública
per un termini d’un mes i quaranta-cinc
dies, respectivament, comptats a partir de
l’endemà de l’última de les publicacions al
BOPT o al DOGC, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que
considerin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències municipals en horari d’oficina i a la
pàgina web de l’Ajuntament:
www.asco.cat.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el dia 15 de març (inclòs).
L’Alcalde, Joan Carles Batanés Subirana
(signat electrònicament)

Ascó, 23 de febrer de 2018
La secretària
M. Àngel Benedicto Esclarín

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19.02.2018, ha aprovat la convocatòria i les bases del procés selectiu per
a la creació d’una borsa de treball d’administratius/ves, per cobrir diversos llocs de treball, de qualsevol àmbit de l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, mitjançant oposició.
Les bases específiques que regulen aquest
procés selectiu s’han publicat íntegrament a
la web municipal www.santfruitos.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El termini de presentació d’instàncies serà
de 20 dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Ajuntament de
Santa Maria d’Oló
ANUNCI

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
DE SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I
MILLORA DEL PAVIMENT DEL CARRER
SANT ANTONI
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 1 de març de 2018 va aprovar per
unanimitat, entre altres, el següent acord:
“Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions presentades pel senyor Alberto Jubany Prat contra l’acord d’aprovació inicial del
Projecte de substitució del clavegueram i millora del paviment del carrer Sant Antoni de
Santa Maria d’Oló, pels motius que es fan
constar a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de substitució del clavegueram i millora
del paviment del carrer Sant Antoni de Santa
Maria d’Oló.
Tercer.- DUR A TERME el replanteig del Projecte d’obres, de conformitat amb l’article 126
del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Quart.- NOTIFICAR el present Acord als interessats que constin en l’expedient com a propietaris de béns o drets afectats per l’ocupació
o l’expropiació, així com a aquells que han
presentat al·legacions.
Cinquè.- PUBLICAR el present Acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.”
Santa Maria d’Oló, 5 de març de 2018
L’alcalde,
Enric Güell Sabata

Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia

ANUNCI
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Els plecs de clàusules tècniques i administratives es poden consultar a la web
municipal https://seuelectronica.arenysdemar.cat/fitxes.php?categoria=263. Per a
més informació, el Servei Municipal de
Promoció Econòmica de l’edifici Xifré, c.
Auterive s/n, telèfon 93.792.26.01.

130091-1183523L

El president d’El Corte Inglés,
Dimas Gimeno, va demanar
ahir que s’estableixin “regles
homogènies” per tal que tots
els operadors puguin competir
“en igualtat de condicions”, així
com un marc normatiu europeu que corregeixi les deficiències fiscals entre el comerç físic i els grans operadors en línia. En una conferència a la Cambra de Comerç de
Barcelona, Gimeno va dir que
la normativa actual és del segle XX i que no es correspon
amb la realitat. En aquest sentit, va assenyalar que els nous
operadors “tenen molts
d’avantatges” que dificulten
l’activitat dels comerços tradicionals, malgrat que a l’Estat
aquests operadors no arriben
a una quota de mercat del 5%,
una xifra que els anys vinents
se situarà en el 10% per l’augment exponencial del comerç
en línia.
Gimeno va reconèixer que
és un tema legal “molt complex”, però va recriminar que
els grans operadors que treballen per mitjà d’internet no estan subjectes a horaris comercials i que la seva fiscalitat no
s’assembla a la de les empreses físiques. “El que no pot ser

En data 2 de març de 2018 es publica al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’aprovació per Decret d’Alcaldia d’1 de
març, d’enguany, de l’expedient administratiu i els plecs de clàusules administratives i tècniques que hauran de regir el
concurs per a l’autorització d’ús d’espais
del Viver d’Empreses d’Arenys de Mar, i
l’obertura del període de presentació de
sol·licituds de participació fins al 4 d’abril
de 2018.

Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages
ANUNCI
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El Corte Inglés reclama igualar la
normativa amb el comerç en línia

Ajuntament
d’Arenys de Mar
ANUNCI
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ECONOMIA

142445-1182992V
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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 7 DE MARÇ DEL 2018

En compliment del que disposen els articles
15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el
Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de
febrer de 2018, va acordar aprovar amb
caràcter provisional la modificació de l’Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per a la utilització de la sala de plens i per
a la utilització de la capella de l’Índex, del
Centre Vilarnau, del Casal d’Entitats, del
Centre Cultural i de Can Mas de la Riera,
que haurà de regir a partir del dia de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
De conformitat amb el que disposa l’article
17 del mateix Text Refós, els acords provisionals de referència, així com el text de l’ordenança fiscal annex als mateixos, s’exposen al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament durant el termini de 30 dies, a fi
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic
s’iniciarà a partir del dia següent a aquell en
què tingui lloc la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’aprovació provisional quedarà elevada automàticament a definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sant Sadurní d’Anoia, 28 de febrer de 2018
L’Alcalde
Josep Maria Ribas i Ferrer
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor

En virtut de les resolucions adoptades per la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor en els corresponents procediments administratius, han estat donades de baixa del Registre de Mutualitats de
Previsió Social de Catalunya les entitats que s’indiquen seguidament:
0038 – Caixa de Previsió Energia, Mutualitat de Previsió Social a Prima
Fixa
0069 – Mútua de Sant Julià de Previsió Social, MPS a Prima Fixa
0070 – Centre Industrial de la Comarca de Manresa, Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa
0078 – Mutualidad de Previsión Social “UNAE” a Prima Fija
0096 – Germandat de Sant Antoni de Pàdua de la Canonja, Mutualitat
de Previsió Social
0148 – Mútua Junedenca, MPS
0156 – Mutualitat de Previsió Social “La Massanetense” a Prima Fixa
0159 – Associació de Socors Mutus de Previsió Social abans Gremi entre Tenders-Revenedors de Barcelona sota l’Advocació de Sant Miquel
Arcàngel, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa
0167 – Mútua Previsora Barcelona, Mutualitat de Previsió Social a Prima
Fixa
0190 – Caja Hipotecaria Catalana Mutual, MPS a Quota Fixa
0192 – Mutualitat de Previsió Social de la Unió General de Treballadors
de Catalunya a Prima Fixa
A4 – Grup Mútua General de Catalunya, Gestió Corporativa, A.I.E.
El director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep
M. Sánchez Pascual

