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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 11 DE NOVEMBRE DEL 2013

Empresa comercialitzadora de productes
editorials i publicitaris necessita:

COMERCIALS
Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell,
Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell, Val d’Aran

Busquem:

Manresa creix
malgrat la crisi
Fira Mediterrània
atreu més públic i
més professionals
de fora acreditats
Redacció
MANRESA

Persones amb vocació comercial
que s’han de responsabilitzar de la captació,
la fidelització i el manteniment
dels clients de la seva zona

Requerim:
Residència a la zona de contractació
Nivell d’estudis de batxillerat
Alt nivell de català
801175/1081548®

Vehicle propi
Informàtica nivell usuari

Oferim:

La 16a edició de la Fira Mediterrània de Manresa va
concloure ahir amb un balanç molt positiu, sobretot
pel que fa l’augment de públic (8%) i de professionals
forans acreditats (17%).
Es posiciona així com a
plataforma d’exportació
d’espectacles d’arrel mediterrània. En total s’hi van
veure 113 propostes de to-

tes les disciplines artístiques en més de 230 representacions, 36 estrenes,
10 coproduccions amb altres fires, festivals i
agents. S’hi van acreditar
1173 professionals de 34
països. S’hi van vendre
15.856 entrades i l’ocupació va ser del 69%. El públic assistent a les propostes de pagament va exhaurir les entrades per a 13
sessions i espectacles.
Els formats de presentació a través dels Network Meetings i els Speed
Dating van tornar a reeixir i se’n van programar
exactament 195. ■

831627-1081589w

Contracte indefinit règim general

Ajuntament
de Vic

Sou fix + comissions

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS
ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS

Formació contínua

En compliment del que disposen els articles 15, 17 i 47 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 04/11/2013, ha
aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Interessats, envieu currículum a:
curriculum3@elpuntavui.cat

LLOGUERS
Tipus

Ubicació

Descripció

Apartaments

BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau

estudi equipat

725

Apartaments

BARCELONA - Av. Meridiana

moblat, 1 hab, terrassa

525

Apartaments

BARCELONA - Diagonal - Pg. de Gràcia - C/Bonavista

moblat, 1 hab

550

Apartaments

BARCELONA - Hurtado - Pg. Sant Gervasi

estudi

400

Apartaments

BARCELONA - Mitre - Balmes

moblat, 1 hab

550

Apartaments

BARCELONA - Sant Andreu - Pl. Mossèn Clapés

estudi moblat

350

Apartaments

BARCELONA - Clot, c/ Sant Joan de Malta

Apartaments

BARCELONA - Sibelius - Mallorca

Apartaments

BARCELONA - Gal·la Placídia

Apartaments

BARCELONA - Escipió - Homer

estudi moblat

300

Apartaments

BARCELONA - Poble Sec, c/ Murillo

estudi moblat

350

Apartaments

BARCELONA - Putxet - Osona

moblat, 1 hab.

550

Apartaments

L’HOSPITALET (zona <M> Carrilet)

estudi moblat

500

Apartaments

BARCELONA - Z. Sants, c/ Ferreria

Apartaments

BARCELONA - <M> Torres i Bages

Apartaments

BARCELONA - Putxet - Mitre

Apartaments

BARCELONA - St. Antoni M. Claret - Hosp. Sant Pau

estudi reformat

425

Apartaments

BARCELONA - Àvila - Pere IV

moblat, 1 hab.

500

Apartaments

L’HOSPITALET - Centre comercial La Farga

estudi moblat, inclou llum i aigua

410

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó

12 m

125

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant

25 m2

300

120 m2

1.400

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes

50 m2

300

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera

70 m2

350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre

60 m2

300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel y Galán

Preu (€)

buit, 1 hab.

475

moblat i equipat, 1 hab.

480

estudi amb terrassa

450

buit, 1 hab.

425

estudi equipat

400

estudi moblat

375

2

Pisos ocasió

BARCELONA - Gran Via - Pl. Cerdà

Pisos ocasió

BARCELONA - Av. Meridiana - Pl. Mossèn Clapés

Pisos ocasió

L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras

Pisos ocasió

BARCELONA - Gran de Sant Andreu

moblat i equipat, 2 hab.

550

Pisos ocasió

BARCELONA - Lepant - Alí Bei (Auditori)

4 hab., pàrquing inclòs

700

Pisos ocasió

BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia

3 hab., exterior

490

Pisos ocasió

BARCELONA - Clot, Sant Joan de Malta - Edison

buit, 2 hab.

440

moblat, 2 hab

500

buit, 2 hab.

425

buit, 3 hab., exterior

400

C/ Marina, 154, àtic 3a - 08013 Barcelona
Tel.: 93 265 43 44 - Fax: 93 265 56 34 - Mòbil: 619 74 65 07/08
info@fincaslafont.es
138998-1066917V

Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
Ordenança Fiscal número 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal número 2 Impost d’Activitats econòmiques.
Ordenança Fiscal número 3 Impost de vehicles de tracció mecànica.
Ordenança Fiscal número 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal número 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança Fiscal número 6 Reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
Ordenança Fiscal número 7 Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques.
Ordenança Fiscal número 9 Reguladora de serveis de cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Ordenança Fiscal número 11 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
Ordenança Fiscal número 13 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat.
Ordenança Fiscal número 17 Reguladora de les taxes per ocupació
i aprofitaments especials de la via pública
i dels terrenys d’ús públic.
Ordenança Fiscal número 19 Preu públic per la prestació del servei de llar
d’infants municipals, l’escola de música, l’escola de
dibuix i els casals d’estiu.
Ordenança Fiscal número 20 Taxa per la prestació de serveis relacionats amb
els animals de companyia (gossos).
Classificació de carrers per categories
Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així
com 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 30 de setembre de 2013.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014 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.
El secretari, p.s. el vicesecretari, Joan Costa Rosell.
Vic, 5 de novembre de 2013

Sergi López ha estat guardonat amb el premi Most en la
tercera edició del Festival de Cinema Most ■ JOSEP LOSADA

Maridatge
entre vi
i cinema
Èxit del festival
internacional Most,
dedicat a la cultura
del vi i el cava
Redacció
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La tercera edició del Most,
Penedès Festival Internacional de Cinema del Vi i el
Cava, organitzat per Vinseum (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) i el
Cine Club Vilafranca s’ha
convertit durant quatre
dies en un punt de trobada
entre vinyes, vi i cinema.
Ahir, en la darrera jornada
del festival, es va concedir
el premi Most a Sergi López, actor vilanoví amb
una dilatada trajectòria cinematogràfica.
El Most va oferir, des de
dijous passat, una acurada
selecció de les millors peces audiovisuals relacionades amb el món de la vinya, el vi i el cava. Xavier
Fornos, codirector del
Most, assegura que la gran
millora ha estat el fet que
“ha quallat la idea que és
un festival per a tothom i
no només el sector vitivinícola”. El que més valora
el director de Vinseum “no
és tant la quantitat de gent

que ha vingut, que ha estat
molta, sinó l’ambient positiu que s’hi respirava”.
El jurat, format per Raül Bobet, César Cánovas,
Montse Alcoverro, Toni
Puntí, Conxita Casanovas, Laura Masramon i Ramon Tort, va concedir el
gran premi del jurat al documental
Pelican’s
Watch, un retrat antropològic i poètic de la singularitat del territori grec actual, un món que s’emmiralla profundament en la
nostra realitat propera.
El premi al millor treball de ficció va ser per a
Lafleur, de Mathieu Charrière, un curtmetratge
que neix de les emocions
desfermades que pot arribar a generar una ampolla
de vi. El premi al millor treball documental va ser per
a Les Cabotines, le vin féminin, que aconsegueix
combinar, de manera única, el fet de viure amb el fet
de beure. Aquest treball
també ha guanyat el premi
de projecció internacional. Finalment, el premi
Arrels el va guanyar Deconstruint el vi català, per
la defensa ferma del territori des d’un punt de vista
periodístic. ■

