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li han estat travats, amb ladvertiment que, en
cas de no presentar-los en el termini assenyalat, sadreçarà manament al Sr. Registrador
de la Propietat, a fi que, amb les despeses
corresponents al seu càrrec, lliuri certificació
substitutòria dels esmentats títols de propietat.
Contra lacte que es notifica, pot interposar recurs en el termini dun mes davant la
Tresoreria, dacord amb el que disposa larticle 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb ladvertiment de que encara que
interposi recurs el procediment dapressament només se suspendrà en els casos i condicions previstos en larticle 73 del Reglament General de Recaptació i 165 de la Llei
general tributària.
«Diligència. Tramitant-se en aquest Servei
de Recaptació expedient administratiu dapressament contra el deutor Garcia Martínez
José E., amb DNI 36894669 R, amb domicili
Cr. dAmèrica, 115 4 5 - 08924 - Santa Coloma Gramenet (Barcelona), per dèbits a la
Hisenda Municipal del concepte de Impost
sobre Bens Immobles, Taxa de Recollida
dEscombraries, Ocupació Via Pública Guals, Impost Vehicles Tracció Mecànica,
Entitat Metropolit. Transport.
Declaro embargats els immobles que pertanyen al deutor que al final sexpressaran,
pels descoberts que igualment sindiquen.
Drets del deutor sobre els immobles
embargats: propietari de ple domini.
Import del deute per principal, recàrrec
dapressament, interessos de demora i costes
calculades en alçada, als quals resten afectes
els immobles travats 4.468,19 euros. (quatre
mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb
dinou cèntims).
De lembargament sefectuarà anotació
preventiva en el Registre de la Propietat de
Santa Coloma de Gramenet, dacord amb el
que estableix larticle 84.1 del Reglament
general de recaptació, a favor de lAjuntament de Santa Coloma de Gramenet.
En compliment del que disposa larticle
76.3 del Reglament general de recaptació, ha
de notificar-se al deutor i en el seu cas, al
cònjuge, als tercers posseïdors i als creditors
hipotecaris.
Relació de béns embargats
Dades de la finca:
Urbana N. 4. Semisótanos. Local sito en
la planta 1 del inmueble de la c/Enrique Granados, n.30 a 36, de Santa Coloma de Gramenet. Tiene acceso por la c/Enrique Granados. Ocupa una superficie de 105 metros
cuadrados.
Inscrita al Tomo 1057, Libro 895, Folio
173, Finca 35654, Rº Nº 1.»
Santa Coloma de Gramenet, 3 dabril de
2008.
El T. A. Executiu de Serveis Interns i Promoció Econòmica (signatura il·legible).
022008009556
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Sentmenat
ANUNCI
El Ple de lAjuntament en sessió celebrada
el dia 27 de març de 2008, va aprovar alienar mitjançant subhasta la finca núm. 4 de
propietat municipal, ubicada a lilla 1 del Pla
Parcial Can Vilar, en el carrer Ordidores
número 9.
Simultàniament es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que regiran la subhasta, les quals sexposen al públic
durant un període de vint dies, a comptar de
lendemà de la darrera publicació al BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions que es considerin oportunes.
Si no hi ha cap tipus de reclamació durant
el termini assenyalat, el plec de clàusules
administratives particulars es considerarà
definitivament aprovat.
Per lacte licitatori sestableix un període
de publicitat de 26 dies naturals comptats a
partir de la darrera publicació del corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
1. Entitat que adjudica
a) Ajuntament de Sentmenat.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Secretaria.
2. Objecte del contracte
Venda mitjançant subhasta del bé patrimonial següent: finca núm. 4 de 473,62 m2, de
propietat municipal, ubicada a lilla 1 del Pla
Parcial Can Vilar amb destí a ús residencial.
3. Tramitació procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta.
4. Tipus de licitació
El preu de la finca és de 855.000 euros
IVA exclòs millorat a lalça.
5. Garanties
Els licitadors hauran de constituir una
fiança del 2% del tipus de licitació de la parcel·la.
6. Obtenció de la documentació.
a) Entitat: Ajuntament de Sentmenat.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: Sentmenat
08181.
d) Telèfon: 937.153.030.
e) Telefax: 937.153.466.
7. Presentació de les ofertes de participació
a) Data límit de presentació: Vint-i-sis dies
naturals des de lendemà de la publicació
daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en hores doficina. Si el darrer dia
de presentació de proposicions fos dissabte o
festiu, el termini quedarà automàticament
prorrogat fins el dilluns o proper dia hàbil
b) Documentació a presentar: La que es

detalla en la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars.
8. Obertura de pliques
a) Lacte dobertura de les proposicions
tindrà lloc al Saló dActes de lAjuntament a
les 13 hores del tercer dia hàbil següent a
aquell en que finalitzi el termini de presentació de proposicions. Si fos dissabte o festiu,
lacte es celebrarà el hàbil posterior. Lacte
serà públic.
9. Despeses
Ladjudicatari queda obligat al pagament
dels anuncis, dacord amb el que estableix
larticle 75 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques i dels impostos que siguin procedents,
així com totes les despeses de formalització
del contracte, inclosos els honoraris del
Notari autoritzant. Tanmateix lAjuntament es
reserva la facultat de nomenar notari autoritzant.
Sentmenat, 1 dabril de 2008.
LAlcaldessa, Núria Colomé i Rodríguez.
022008009571
A

Sentmenat
EDICTE
Finalitzat el termini dexposició al públic
de les bases reguladores de les subvencions
per a entitats esportives, sense que shagi presentat cap tipus de reclamació, les mateixes
han esdevingut aprovades definitivament i es
procedeix a la seva publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A
ENTITATS ESPORTIVES A SENTMENAT

Disposicions generals
1. Lobjecte daquesta normativa és establir la norma legal i general per a regular latorgament de subvencions per part de la
Regidoria dEsports de lAjuntament de Sentmenat a aquelles entitats i organismes que
realitzin activitats o programes de caràcter
esportiu en aquest municipi.
2. Les subvencions a que es refereix larticle anterior tenen caràcter discrecional,
voluntari i eventual, poden ser revocades i
reduïdes en qualsevol moment i no generen
cap dret a lobtenció daltres subvencions en
anys posteriors i, per tant, no es poden
al·legar com a precedent i estan sotmeses al
compliment de la normativa dentitats esportives locals de la Regidoria dEsports.
Sol·licitants
3. Poden acollir-se a aquesta convocatòria
de subvencions les entitats esportives sense
ànim de lucre que tinguin seu al municipi de
Sentmenat, inscrites en el registre dentitats
esportives de la Regidoria dEsports i que estiguin legalment constituïdes havent formalitzat la seva inscripció en el Registre dEntitats
de la Direcció General de lEsport de la
Generalitat de Catalunya.
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4. També podran acollir-se aquelles entitats de Sentmenat que, no essent entitats pròpiament esportives, realitzin activitats de
foment i promoció de lesport en diferents
vessants i preferentment en el foment de lassociacionisme dins de làmbit del municipi
de Sentmenat. En aquests casos caldrà que
aquestes entitats estiguin legalment constituïdes havent formalitzat la seva inscripció en el
Registre dAssociacions de la Generalitat de
Catalunya i no podran rebre subvencions
daltres regidories per la mateixa activitat.
Si alguna entitat o associació engloba seccions o associacions diverses, aquestes gestionaran sempre les sol·licituds per mitjà de
lentitat legalment constituïda, que és la que
consta inscrita al registre municipal.
Totes les entitats hauran dacreditar una
antiguitat mínima dun any i haver realitzat
activitat esportiva continuada durant aquest
temps a Sentmenat. Les sol·licituds presentades per aquest tipus dentitats requeriran un
informe favorable previ per part de la comissió tècnica composada per la regidoria desports i el tècnic desports.
Conceptes subvencionables.
5. Són subvencionables, preferiblement,
els conceptes següents en matèria desports,
dacord amb els criteris i barems que fixa
lannex:
5.1. Àmbit de Formació i Promoció esportiva:
- La promoció i foment de lactivitat física i
lesport mitjançant la realització dactivitats
i/o programes preferentment en categories de
base i/o formació.
- La formació específica dentrenadors o
monitors de les entitats esportives, que millorin el nivell pedagògic de la seva tasca.
5.2. Participació, desenvolupament i nivell
dactivitat competitiva i federada.
- Activitats de competició. Nivell dactivitat competitiva i federada.
5.3. Àmbit de Lleure:
- La realització dactivitats i/o programes
esportius dins làmbit del lleure.
5.4. Esdeveniments i actes esportius de
caràcter eventual:
- La realització desdeveniments esportius
de caràcter puntual (Torneigs, curses, etc.),
tinguin o no caràcter competitiu.
5.5. Foment de lassociacionisme.
5.6. De forma excepcional, es podran subvencionar competicions oficials fora de Catalunya, en els següents apartats:
- Trasllat anada / tornada de lloc de competició.
- Allotjament en el lloc de competició.
Conceptes no subvencionables
6. No són subvencionables els conceptes
següents en matèria desports:
- Despeses dactivitats internes amb ànim
de lucre.
- Despeses de material dús intransferible
(botes, sabatilles, proteccions, etc.)
- Despeses de menjar (restaurant, muntatge de bar durant els partits, etc.)
Sol·licitud de la subvenció

7. La Regidoria dEsports, facilitarà els
impresos corresponents, que shauran de presentar a làrea desports en còpia doble:
paper i mitjançant correu electrònic (a ladreça esports@sentmenat.cat) degudament
emplenats i acompanyats de la documentació següent:
- Sol·licitud, signada pel president o representant de lentitat i degudament emplenada,
amb la corresponent demanda dajut econòmic dirigida al/la Regidor/a dEsports i les
dades bancàries de lentitat peticionària
degudament conformades per lentitat bancària o destalvi.
- Full de dades de lentitat, degudament
emplenat, amb lestructura de la junta directiva, les tipologies de socis i quotes i els objectius per a la present temporada.
- Relació dequips per categories i número
de jugadors de cadascun, amb còpies de les
llicències corresponents (o certificat de la
federació). Es diferenciarà entre jugadors/res i
si són sentmenatencs o no. També, sespecificarà el número de fitxes (per si és diferent al
de practicants).
- Relació de tècnics i monitors encarregats
dels equips de cada entitat, fent la mateixa
classificació que amb els jugadors i, a més,
detallant la formació de cadascun. Sadjuntarà còpia de la titulació.
- Formacions previstes per a tècnics i
monitors, durant el període que està subjecte
a subvenció, amb la despesa que haurà de fer
lentitat.
- Full detallat de les despeses darbitratge,
diferenciades per categoria, previstes per a la
present temporada.
- Full detallat de les despeses de material,
previstes per a la present temporada.
- Memòria detallada de les activitats extraordinàries sense quota de participant previstes: tipus dactivitat (cursa, torneig, etc.) horaris i lloc on es desenvolupa i disciplina esportiva (futbol, hoquei, bàsquet, natació, etc.),
col·lectiu a qui va adreçada (escolars, federats, oberta a tothom, etc.) i previsió del nombre de participants, amb detall de despeses
previstes.
- Memòria detallada de les activitats extraordinàries amb quota de participant previstes:
tipus dactivitat (cursa, torneig, etc.) horaris i
lloc on es desenvolupa i disciplina esportiva
(futbol, hoquei, bàsquet, natació, etc.),
col·lectiu a qui va adreçada (escolars, federats, oberta a tothom, etc.) i previsió del nombre de participants, amb detall dingressos i
despeses previstos.
- Memòria detallada de les activitats extraordinàries on participi lentitat i que no organitzi la mateixa.
- Pressupost: justificació de despeses i
ingressos degudament desglossat i justificats
per partides, amb les factures corresponents a
nom de lentitat. Somplirà un per tancar el
resum de la temporada anterior (que serà
contrastat amb les dades de la memòria anterior) i un altre de previsió per a la temporada
actual (que serà contrastat amb la memòria
posterior)
- Justificació de despeses realitzades amb

la subvenció de lAjuntament de Sentmenat,
lany anterior, amb les factures corresponents
a nom de lentitat.
- Certificat de la federació corresponent i/o
del Consell Esportiu del número dequips que
participen en competicions, o del número de
llicències tramitades, en la temporada.
- Si sescau, declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social.
8. El període de presentació de sol·licituds
serà del 2 al 20 de gener. Les subvencions no
justificades durant aquest període seran
desestimades.
- En cas que la documentació presentada
sigui incorrecta o incompleta, lentitat esportiva disposarà de 10 dies hàbils, comptadors
des del moment que se li notifiqui, per esmenar lerror o mancança. Cas que no ho faci,
sarxivarà lexpedient sense cap tràmit posterior, per entendres com a renúncia de part.
- Els beneficiaris es comprometen a retornar totalment o parcialment la subvenció, en
cas danul·lació de les activitats subvencionades.
- Els beneficiaris de la subvenció estaran
obligats a difondre que la activitat ha estat
subvencionada per lAjuntament.
Criteris per latorgament i per a la
determinació de la quantia de la subvenció
Activitats regulars
- Nombre desportistes de lentitat.
- Nombre desportistes del municipi.
- Foment de lesport en una àmplia franja
dedats.
- Es donarà prioritat a aquells programes
i/o activitats de formació i/o promoció destinats a la promoció i el foment de lactivitat
física i lesport en categories de base i/o formació, que siguin coherents amb els criteris
propis de làrea desports.
- El foment de lesport femení.
- El nivell de qualificació dels tècnics a
càrrec del programa i/o activitat.
- Incidència social de lactivitat o acte a
nivell municipal.
- Incidència del projecte en la dimensió
educativa i formativa dels joves, en especial
en els valors cívics i solidaris.
- La participació puntual en activitats o
competició dalt nivell.
- Lascens en la competició.
- Quan un equip duna entitat de Sentmenat obtingui un títol o màxima classificació
amb caràcter nacional o internacional de
lactivitat esportiva que regladament realitza,
podrà ser-li atorgada una subvenció dacord
amb la importància del títol i la projecció
que sentengui que signifiqui per a lesport
local i la nostra població.
Activitats extraordinària
- Només es subvencionaran les que siguin
sense ànim de lucre.
- Promoció de projectes desports minoritaris a la ciutat.
- Especial incidència dactivitats i/o programes esportius en col·lectius específics
(disminuïts, gent gran, integració social i
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altres).
- Consolidació de lactivitat o acte.
- Que siguin formulades per entitats que
desenvolupin programes estables i amb continuïtat.
- La dificultat per executar les activitats
sense subvenció.
- El contingut del programa i/o activitat i la
seva viabilitat.
- La col·laboració amb la Regidoria dEsports en lorganització dactivitats esportives
de caràcter puntual.
Condicions
- Lentitat beneficiària haurà de manifestar
expressament lacceptació de la subvenció
als efectes del compliment de les condicions
fixades per a la seva concessió.
- No sautoritzaran canvis de destinació en
les subvencions concedides. Els canvis daspectes específics en els programes hauran de
ser autoritzats per la Regidoria dEsports. Si
passa altrament, la subvenció podrà ser revocada per incompliment dels fins per als quals
va ser atorgada.
- Qualsevol subvenció concedida per lAjuntament de Sentmenat portarà implícita la
condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de lactivitat subvencionada es consigni la llegenda amb el
suport de lAjuntament de Sentmenat i el
logotip corresponent.
- Trametre a lÀrea dEsports llurs publicacions, cartells i altre material gràfic relacionat
amb les activitats subvencionades.
- Les subvencions seran compatibles amb
altres ajuts o subvencions sempre que la
suma dels imports rebuts per aquest concepte
no superi el cost total del projecte.
- Lactivitat o el projecte subvencionats
shan dhaver realitzat abans del dia 31 de
desembre de lany en curs.
- Qualsevol anomalia que suposi la reducció i/o el retorn de la totalitat o part de la
subvenció, serà aplicada en la subvenció de
lany següent en cas de que lEntitat no faci
efectiu el retorn de la mateixa, en un màxim
de 30 dies després de rebre la notificació de
lAjuntament.
Òrgan competent per a la resolució del
procediment de concessió i termini
datorgament
Les sol·licituds presentades es valoraran
dacord amb els criteris especificats en les
presents bases.
Serà competent per resoldre les sol·licituds
de subvencions a entitats esportives. lalcaldessa a proposta de la comissió tècnica.
La resolució del procediment es dictarà i
notificarà, expressament, en el termini màxim
de tres mesos des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
Regulació jurídica
La convocatòria i concessió de les subvencions objecte daquestes bases, es regulen
per les pròpies bases, per les bases dexecució del pressupost i per la normativa vigent
en matèria de subvencions atorgades per les
administracions públiques.

Disposició transitòria
El termini de presentació de les sol·licituds
lany 2008 serà fins el 15 de març.
ANNEX
Aspectes a tenir en compte per a totes les
justificacions de les subvencions per
activitats regulars
Practicant base masculí del municipi (fins
a 17 anys): 1 punt.
Practicant base femení del municipi (fins a
17 anys): 1,25 punts.
Fitxa base de fora del municipi (fins a 17
anys): 1/2 punt.
Practicant adult masculí del municipi (a
partir dels 17 anys): 0,75 punts.
Practicant adult femení del municipi (a
partir dels 17 anys): 1,25 punts.
Fitxa adult de fora del municipi (a partir
dels 17 anys): 0,25 punts.
Monitors sense titulació: 1 punt.
Tècnics titulats: fins 3 punts.
Es donarà especial rellevància a que els
tècnics estiguin empadronats a Sentmenat.
Pressupost formació tècnics. Cada 60,00
euros: 2 punts.
Pressupost material esportiu. Cada 100,00
euros: 2 punts.
Sentmenat, 2 dabril de 2008.
LAlcaldessa, Núria Colomé i Rodríguez.
022008009586
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Sentmenat
EDICTE
Finalitzat el termini dexposició pública de
les bases per a latorgament de les subvencions a entitats culturals que duguin a terme
activitats culturals, sense que shagi presentat
cap tipus de reclamació, les mateixes, han
esdevingut aprovades definitivament i es procedeix a la seva publicació integra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR
LATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE
LAJUNTAMENT DE SENTMENAT A ENTITATS
CULTURALS LOCALS QUE DUGUIN A TERME
ACTIVITATS CULTURALS

1. Objecte de la subvenció
Lobjecte daquestes bases és fixar els criteris i el procediment per a la concessió i justificació de les subvencions que atorga
aquest Ajuntament de Sentmenat a aquelles
entitats culturals locals que duguin a terme
activitats culturals dinterès públic per al
municipi.
Les subvencions es podran atorgar en el
marc dun conveni de col·laboració.
La quantitat que es destina a la convocatòria, regulada per aquesta normativa, anirà a
càrrec de les partides pressupostàries corresponents.
2. Requisits que han de reunir les entitats
Podran ser beneficiaris de les subvencions

a que es refereixen aquestes bases les entitats, que tramitin la corresponent sol·licitud
dacord amb el punt 3 daquestes bases i que
compleixin les condicions i els requisits
següents:
* Que les activitats es realitzin en el terme
municipal de Sentmenat, o fora daquest en
el cas que es consideri dinterès per a la projecció exterior del municipi o bé per la naturalesa de lactivitat.
* Que les activitats complementin la competència municipal en làmbit de la cultura.
* Que les activitats que es realitzin siguin
sense afany de lucre.
* Estar degudament constituïts i estar inscrites en el Registre Municipal dEntitats Culturals.
* Acreditar una antiguitat mínima dun any
i haver realitzat activitat cultural continuada
durant aquest temps a Sentmenat.
* Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.
* Estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
3. Termini i Requisits de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds
per les subvencions que atorga aquest Ajuntament de Sentmenat a entitats locals que
duguin a terme activitats culturals dinterès
públic a Sentmenat és de l1 al 31 de gener
del mateix any en que es duguin a terme les
activitats per les quals es sol·licita la subvenció.
Excepcionalment per aquest any 2008 el
termini de presentació de sol·licituds serà fins
el 15 de març.
La Regidoria de Cultura, facilitarà els
impresos de sol·licitud corresponents, que
shauran de dentrar per registre a la OAC de
lAjuntament de Sentmenat, degudament
emplenats i acompanyats de la documentació següent:
- Memòria de lactivitat o activitats culturals a subvencionar.
- Pressupost total daquestes.
- En cas que estigui previst finançar lactivitat o activitats culturals, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions
i recursos, declaració daquesta estimació.
- Imprès de sol·licitud de transferència
amb les dades bancàries de lentitat peticionària degudament conformat per lentitat
bancària o destalvi.
- Declaració destar al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
En cas que la documentació presentada
sigui incorrecta o incompleta, lentitat disposarà de 10 dies hàbils, des del moment que
se li notifiqui, per esmenar lerror o mancança. Cas que no ho faci, sarxivarà lexpedient sense cap tràmit posterior, per entendres com a renúncia de part.
4. Import màxim de les subvencions
Limport de la subvenció, junt la financiació amb fons propis de les entitats o altres
subvencions i recursos, no podrà ultrapassar
el cost de lactivitat o activitats.

