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potestatiu de reposició, que s'entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat
des de l'endemà a la seva interposició sense
que s'hagi resolt expressament, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu en el
termini de sis mesos a comptar des del dia
següent al que s'hagi produït la desestimació
tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre
recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 15 de febrer de 2010.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022010004835
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Total Comerz System S.L.
per a la concessió de llicència ambiental per
l'exercici de l'activitat de Bar Musical amb
Reservats per a Serveis de Naturalesa Sexual

en el local situat a C Entença 184, (Exp. 00-
2010-0017).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 15 de febrer de 2010.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010004842
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Xfera Móviles S.A. per a la

concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de Estació Base de Telefonia
Mòbil UMTS en el local situat a C Aragó 517,
(Exp. 00-2009-0121).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 15 de febrer de 2010.
La Secretària delegada (P.D. 08/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010004843
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió del dia
10 de febrer de 2010, ha acordat:

Modificar els preus públics per l'any 2010
i successius, fitxats per acord de la Comissió
de Govern de 2 de desembre de 2009, pel
que fa als serveis de tallers i cursos dels equi-
paments de districte els quals s'aproven amb
el tipus impositiu reduït de l'Impost sobre el
valor afegit.

Contra l'esmentat acord els interessats
podran interposar directament recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

§ EUR#

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA§
#

Centre Cívic de la Barceloneta§
#

Formació Cultural - Tallers§ #
- Taller base (preu taller) (a)§ 48,13#
- Tallers especialitzats (preu taller) (a)§ 56,50#

Convent Sant Agustí§
#

Tallers i seminaris§ #
- Taller General (a)§ 2,87#
- Seminaris i Tallers especialitzats(a)§ 4,14#

Centre Cívic Drassanes§
#

Formació Tallers§ #
- Taller ordinari (Ball, teatre, ioga...) (a), 15 h§ 49,00#
- Extraordinari (amb material) (a)§ 56,50#

Centre Cívic Pati Llimona§
#

Tallers§ #
- 20 h (a)§ 52,56#
- 30 h (a)§ 80,86#

§ EUR#

- 20 h, informàtica (a)§ 72,39#
- 15 h(a)§ 40,92#
- 20 h, Foto Digital (a)§ 103,09#
- 18 h, Seminari (a)§ 36,10#
- 25 h(a)§ 65,94#

Projecte Cultural Erasme Janer§
#

Formació tallers (15h) (a)§ #
Preus públics en funció dels ingressos dels usuaris:§ #
- Ingressos fins a 313§ 11,36#
- Entre 313 i 481§ 13,00#
- Entre 481 i 601§ 24,55#
- Més de 601§ 34,27#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE§
#

Centres Cívics§
#

Espai de Fotografia Català Roca, Eines
Multimèdia i Annex Digital#
Aquests tres espais formen part del conjunt de serveis del Cen-

tre Cívic Golferichs.#
Autoservei§ #
- Carnet soci anual (16 a 25)§ 38,32#

- Carnet soci anual (adult)§ 60,75#

- Carnet 1 quadrimestre(16 a 25)§ 12,43#

- Carnet 1 quadrimestre (adult)§ 20,09#

- Carnet 2 quadrimestres (16 a 25)§ 25,23#

- Carnet 2 quadrimestres (adult)§ 40,19#

- Entrada puntual - Espai fotografia i eines multimèdia§ 2,57#

- Abonament 10 tiquets - Espai fotografia i eines mul-

timèdia§ 19,16#

- Entrada puntual (1/2 hora) - Annex digital§ 1,45#

- Abonament 10 tiquets - Annex digital§ 11,68#

- Tiquet escàner professional, 2 hores..§ 9,35#

- Tiquet escàner professional, 2 hores (soci)..§ 4,67#

Cursos i tallers§ #
- Iniciació i aprofundiment socis (16 h) (a)§ 43,93#

- Iniciació i aprofundiment no socis (16 h) (a)§ 77,01#

- Especialitzat (8 h) soci(a)§ 25,23#

§ EUR#

- Especialitzats (8 h) no soci(a)§ 41,50#

- Especialitzat (12 h) soci(a)§ 34,81#

- Especialitzats (12 h) no soci(a)§ 59,35#

- Espai fotografia - tallers escoles - 2 h§ 1,87#

- Espai fotografia - tallers escoles - 4 h§ 2,80#

- Eines multimèdia - tallers escoles - 2 h§ 1,87#

- Eines multimèdia - tallers escoles - 16 h§ 15,89#

CC Cotxeres Borrell§ #
CC Golferichs§ #
CC La Casa Elizalde§ #
CC Ateneu Fort Pienc§ #
CC S. Família§ #

Cursos i tallers§ #
- Mòdul de 14 a 16 hores (a)§ 56,73#

- Mòdul de 12 a 14 hores(a)§ 48,13#

- Mòdul de 6-8 hores (a)§ 27,85#

- Mòdul curs especialitzat teatre (18 h)§ 65,42#

- Curs especialitat (intensiu cap set.)§ 93,46#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC§
#

3. Activitats i tallers§
#

- Tallers (preu per hora)§ #
tallers de manualitats (a)§ 3,76#
tallers de cuina(a)§ 4,41#
tallers de música(a)§ 16,68#
tallers de dansa i moviment (a)§ 6,37#
tallers artístics(a)§ 5,89#
altres tallers(a)§ 4,91#

4. Espai multimèdia§
#

Quota soci§ #
- Adults (quadrimestral)§ 16,17#
- Adults (anual)§ 45,72#
Cursos especialitzats§ #
- Soci§ 41,88#
- No soci§ 53,43#
Cursos d'iniciació§ #
- Soci§ 25,99#
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§ EUR#

- No soci§ 32,25#
Cursos intensius§ #
- Soci§ 25,98#
- No soci§ 33,64#
Autoservei§ #
- Tiquet dia§ 1,93#
- Abonament 10 dies§ 16,85#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE LES CORTS§
#

3. Activitats i Tallers§
#

Tallers.§ #
- 10 hores trimestrals (a)§ 39,66#
- 15 hores trimestrals(a)§ 44,86#
- 20 hores trimestrals (a)§ 48,04#
Tallers (excepcions)§ #
- El Club Tortuga,§ 55,54#
- Tai-txi, 1h§ 51,60#
- Qui-gong, 1:30h§ 48,03#
- Anglès conversa, 1:30h§ 51,11#
- Salsa i Merengue, 1h§ 48,03#
- Dansa Oriental, 1h§ 44,86#
- Dansa Oriental, 1:30h§ 48,03#
- Country, 1h§ 48,03#
- Balls de saló, 1h§ 48,03#
- Balls llatins, 1h§ 48,03#
- Sevillanes, 1h§ 48,03#
- Tallers monogràfics preu/hora§ 4,67#
- Combinat tallers preu/hora§ 6,07#
- Entrenador personal preu/hora CCPere Quart§ 33,28#
Aula noves tecnologies§ #
- Tallers introducció Inform. i Internet, (a)§ 32,97#
- Degustacions§ 5,49#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI§
#

Altres Activitats Públic en General§ #

Centre cívic l'Elèctric§
#

Centre cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán§ #
Tallers (10 sessions, 1.30 h) preu hora. (a)§ 1,93#

Centre Cívic Sarrià§ #
Centre Cívic Casa Orlandai§ #
Centre Cívic Pere Pruna§ #
Centre Cívic Casa Sagnier§ #
Centre Cívic Vil·la Florida§ #
Centre Cívic Can Castelló§ #
Espai del Putget§ #

Tallers (10 sessions, 1.30 h) preu hora. (a)§ 3,83#

§ EUR#

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE GRÀCIA§
#

Centre Cívic la Sedeta§
#

Cursos i tallers.§ #
- 10 sessions d'1 h 30 minuts o 8 sessions de 2 h (a)§ 56,07#
- 5 sessions d'1h 30 minuts(a)§ 28,04#

Casal de Barri Cardener§ #

Cursos i tallers§
#

10 sessions d'1 hora 30 minuts§ #
- General (a)§ 39,63#
- Voluntaris§ 19,72#
a) 10 sessions de 2 hores§ #
- Informàtica - Majors de 56 anys(a)§ 2,99#
Nota: Als socis de les entitats gestores se'ls aplica un descomp-

te de 5 en el preu del taller.#

Centre Cívic del Coll§
#a) Cursos i tallers (10 sessions d'1 hora 30 minuts/ 15 hores):#

Usuari (a)§ 39,63 #
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ§
#

Preus Públics dels Serveis dels Centres Cívics,
Casals de Barri, Casals de Gent Gran, Espai
Boca Nord, Espai Horta, 71 i Seu del Districte#

Cursos i tallers§
#

Al trimestre§ #
Trimestrals a centres cívics i EJ Boca Nord§ #
- Tallers tècniques clàssiques 20 h trimestrals (dansa i

ball, artesania, ioga i relaxació, restauració...) (a)§ 46,87#
- Tallers tècniques especials i grups limitats 15 h tri-

mestrals (fotografia, informàtica, tècniques musicals

avançades...) (a)§ 53,22#
- Tallers d'interès social trimestral 20 h(a)§ 28,04#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE NOU BARRIS§
#

Centres Cívics§ #

1. Cursos i tallers (població general)§
#

Sessions 1,5 hores setmanals (9 sessions)§ #
Taller d'interès social (a)§ 21,40#

§ EUR#

Taller d'iniciació (a)§ 36,26#
Taller d'aprofundiment(a)§ 44,02#
Taller d'aprofundiment (sessió 2 h)(a)§ 50,75#
2 sessions setmanals d'1,5 hores (18 sessions)§ #
Taller d'iniciació(a)§ 57,29#
Taller d'aprofundiment(a)§ 70,56#
Tallers especialitzats Centre Cívic Can Basté (9 sessions d'1,5

hores)#
Iniciació(a)§ 85,79#

Aprofundiment(a)§ 105,70#

Especialització§ 143,08#

Altres tallers§ 3,27#

Altres Equipaments Culturals§ #

1. Casal de Barri de Prosperitat§
#

Taller adults (2h/12 sessions)§ 38,50#

Taller adults (1,30h/12 sessions)§ 28,88#

Taller adults (1h/12 sessions)§ 19,25#

2. Casal de Barri la Cosa Nostra§
#

Tallers econòmics§ 14,02#

Tallers 9 sessions d'1,30 h§ 29,91#

Tallers 9 sessions de 2 h§ 39,25#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE SANT ANDREU§
#

1. Activitats amb quota de producció pròpia#
Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Baró de Viver, Centre

Cívic Trinitat Vella, Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La

Sagrera "La Barraca", Centre Cultural Can Fabra, Centre Muni-

cipal de Cultura popular, Centre Garcilaso, Casal de barri

Congrés-Indians#
- Tallers, per hora (a)§ 2,43#

- Espectacles (teatre, cinema, concerts)* per hora§ 3,36#

- Espectacles infantils (per espectacle)*§ 2,34#
Bonus (3*5): 5 espectacles infantils al preu de 3 en qualsevol

dels centres del Districte#
Menors de 6 anys entrada gratuïta§ #
- Seminaris, jornades de formació (per hora)§ 3,36#

- Itineraris (preu itinerari)*§ 8,88#
Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar el tipus reduït de

l'impost sobre el valor afegit.#

DISTRICTE DE SANT MARTÍ#

Centres Cívics i Culturals#

Preus màxims cursos i tallers trimestrals#

§ grup ampli § grup reduït § horari ampliat#
Cursos i tallers (a)§ EUR§ EUR§ EUR#

CC Can Felipa§ 54,21§ 54,21§ #
CC Besòs§ 60,65§ 78,06§ 84,30#
CC Sant Martí§ 79,44§ 79,44§ #
CC La Farinera§ 93,46§ 140,19§ 186,92#
CC Parc-Sandaru§ 60,19§ 92,94§ 92,94#

§ grup ampli§ grup reduït § horari ampliat#
Cursos i tallers (a)§ EUR§ EUR§ EUR#

C. de barri Diagonal Mar§ 42,06§ § #
C. de barri la Verneda§ 61,68§ § #
ACR La Palmera§ 70,09§ § #
ACR La Pau§ 61,68§ § #
ACR Besòs§ 54,21§ § #

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar
el tipus reduït de l'impost sobre el valor afe-
git.

Nota: Els serveis marcats amb (a) indiquen
que per a persones en situació d'atur, resi-
dents a Barcelona, aquesta tarifa serà gratuï-
ta.

Documentació a aportar en el moment de

sol·licitar-la:
- Certificat d'empadronament.
- Informe de vida laboral de Seguretat

Social, emès amb una data màxima d'antigui-
tat d'un mes a la data de sol·licitud. Cada 6
mesos haurà de presentar-se/comprovar-ne
aquest document renovat.

Barcelona, 18 de febrer de 2010.

El Secretari General de la Corporació,
Jordi Cases i Pallarès.

022010005188
A




