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Administració Local

Folgueroles.
1. Fet infractor provat
Lexistència duna activitat equina inclosa
a lannex III, codi 11.1.g places dequí fins a
50 i per sobre de 5, del RIIAA, sense permís
municipal, segons que informa el Veterinari
Titular de Salut Pública, el 25.9.2002, el qual
constatà:
- Que a la finca Mas Puigsec Nou hi havia
una activitat equina sense permís municipal
consistent en lallotjament de cavalls de sella,
amb un cens danimals de 17 el dia de la
visita, amb cinc boxes dobra i un nucli desmuntable per als altres cavalls, amb zones
destinades a patis dexercici i a serveis complementaris: femers, emmagatzematge daliments, etc.
- Que el titular de lactivitat era (segons
que ell mateix reconegué) el Sr. Cèsar Tasias
Torres, amb DNI 35.033.728 J, amb domicili
a la mateixa explotació, llogater de la finca.
2. Infracció de la qual el fet és constitutiu i
norma jurídica que la tipifica
Lexercici duna activitat equina inclosa a
lannex III, codi 11.1.g places dequí fins a
50 i per sobre de 5, del RIIAA, sense permís
ambiental municipal.
És una infracció qualificada com a greu
pels articles:
- 49.2.b) de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de ladministració ambiental LIIAA-.
- 95.2.c) del Reglament de la Llei 3/1998
(Decret 136/(1999, de 18 de maig) -RIIAA-.
- 144.4.c) de lOrdenança reguladora de la
intervenció integral de ladministració municipal en les activitats i instal·lacions -OA3. Persona responsable de la infracció
El Sr. Cèsar Tasias Torres, amb DNI
35.033.728 J, amb domicili a Mas Puigsec
Nou (com a llogater), daquest terme municipal.
4. Sanció i precepte jurídic que lestableix
Segons els articles:
- 52.2 LIIAA,
- 46.1.b) OA.
la sanció aplicable pot ser de 901,52 a
6.010,12 EUR
Atès allò disposat a lart. 54 de la LIIAA
pel que fa a graduació de les sancions, i atenent al benefici derivat de lactivitat i especialment a la intencionalitat de la persona
infractora, la qual havia estat avisada abans
de linici daquest expedient (4.10.2002) de
la necessitat de sol·licitar el permís ambiental
sense que atengués el requeriment, la sanció
aplicable és de tres mil cinc (3.005) EUR
5. Danys ocasionats
Els propis duna activitat ramadera sense
control, que no es valoren específicament.
Atès que notificada la proposta de Resolució (mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA núm. 65, de 17.3.2003, en
no ser possible la notificació personal) linteressat no ha presentat cap al·legació,
Atès allò disposat a larticle 96.2 RIIAA,
que prescriu que la potestat sancionadora és

de lAjuntament, i atès allò disposat a larticle
97.3 RIIAA, que disposa que per raó de la
quantia lòrgan competent és lAlcalde,
Resolc:
I. Imposar al Sr. Cèsar Tasias Torres una
sanció de tres mil cinc (3.005) EUR per la
comissió de la infracció descrita a la part
expositiva de la present Resolució.
II. Que es notifiqui la present Resolució a
linteressat amb indicació del règim de recursos i dels terminis per fer efectiu limport de
la sanció a la caixa de lAjuntament.
Contra aquest acte, que és definitiu en via
administrativa, linteressat pot interposar
recurs de reposició davant lAlcaldia en el
termini dun mes a comptar des de lendemà
que es publiqui la present notificació.
Per resolució desestimatòria de la reposició pot interposar en el termini de dos mesos,
comptat des del dia següent al de la recepció
de la notificació de desestimació del recurs
de reposició, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona.
En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
-silenci que es produeix pel transcurs dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de lendemà del dia en
què el referit recurs de reposició sentengui
desestimat.
Independentment de la possible presentació de recursos, linteressat ha de satisfer a
lAjuntament la quantitat de tres mil cinc
(3.005) EUR dins el següent termini:
- Si es publica la resolució dins els dies 1 a
15 del mes, fins el dia 5 del mes següent o
immediatament hàbil posterior.
- Si es publica la resolució dins els dies 16
a últim del mes, fins el dia 20 del mes
següent o immediatament hàbil posterior.
Folgueroles, 4 dabril de 2003.
El Secretari, Antoni Albes Tondo.
022003007691
)

Gavà
ANUNCI DINFORMACIÓ PÚBLICA
Anunci dinformació pública de lOrdenança Municipal sobre lEstalvi Energètic en
els edificis del terme municipal de Gavà.
Aprovat inicialment (sessió plenària de 27
de març de 2003) el projecte de Ordenança
municipal sobre lEstalvi Energètic en els edificis del terme municipal de Gavà, lacord
daprovació, juntament amb lesmentat projecte dordenança, se sotmet a informació
pública mitjançant un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària i en el tauler
danuncis de la Corporació, per a la formulació de possibles reclamacions i al·legacions

durant el període de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent a la data en què es
verifiqui la darrera publicació en els dos Butlletins Oficials previstos. Cas que no shagi
presentat cap reclamació o al·legació dintre
del període dinformació pública, lacord daprovació inicial esdevindrà automàticament
definitiu.
Gavà, 4 dabril de 2003.
LAlcalde, p.o., el Secretari general, Guillermo de Prada y Bengoa.
022003007853
)

Granollers
EDICTE
La Comissió de Govern de data 8 dabril
de 2003 va acordar aprovar linici de lexpedient de contractació per adjudicar, mitjançant concurs públic obert i per tramitació
urgent, els treballs del lloguer i muntatge
destands de la Fira de lAscensió 2003 i
aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i tècniques que han de regir la tramitació de ladjudicació del subministrament, amb les següents condicions:
Entitat adjudicadora
Ajuntament de Granollers.
Objecte del contracte
Servei de lloguer i muntatge destands per
a la Fira de lAscensió 2003.
Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
Pressupost base de licitació
Import màxim: 67.087,00 EUR (seixantaset mil vuitanta-set EUR) amb IVA inclòs,
com a preu màxim, segons preus unitaris
màxims i resta de determinacions establertes
en el plec de clàusules.
Garanties
Provisional: Import equivalent al 2% del
pressupost de licitació.
Definitiva: Import equivalent al 4% de
limport de ladjudicació.
Obtenció de documentació, informació i
presentació de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Granollers. Oficina dAtenció al Ciutadà. C. Sant Josep, 7
(08400-Granollers). Telèfon: 93 5381200.
Fax: 93 5381749.
b) Data límit per a lobtenció de documents i informació: El dia anterior a la data
límit fixada per a la presentació de proposicions.
c) Termini de presentació de proposicions:
El termini de presentació de proposicions
finalitza el dia 22 dabril de 2003, i es presentaran al Oficina dAtenció al Ciutadà en
horari de 9 a 19 hores.
d) Obertura de les ofertes: Lobertura

