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un pressupost dexecució per contracte per
un import total de 299.631,73 IVA inclòs.
(dos-cents noranta nou mil sis-cents euros
amb trenta-u amb setanta tres cèntim deuro,
IVA inclòs), un cop finalitzat el termini dinformació pública reglamentaria sense que
shagin presentat reclamacions o al·legacions
al mateix.
Cervelló, 2 de març de 2007.
LAlcalde, Angelino Maestro i Martínez.
022007006795
A

Collbató
EDICTE
La Corporació Municipal en Ple en sessió
ordinària de data 27 doctubre de 2006,
adoptà, per majoria absoluta, sobre aprovació definitiva de la prestació del servei públic
de comunicació audiovisual mitjançant Consorci; aprovació definitiva de la constitució
del consorci per a la gestió de la televisió
digital local pública del Baix Llobregat Nord
integrat pels Ajuntaments de Martorell, Sant
Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat,
Esparreguera, Abrera, Sant Esteve de Sesrovires, Collbató, i Castellví de Rosanes i aprovació definitiva dels estatuts reguladors, entre
daltres, el següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament que la
prestació del servei públic de comunicació
audiovisual dàmbit local en la demarcació
territorial Cornellà-Llobregat, corresponent
al programa núm. 3 del canal múltiple 46,
amb referència TL11B, es durà a terme, com
a forma de gestió, mitjançant Consorci integrat per ens locals inclosos en lesmentat
àmbit, de conformitat amb allò establert a
larticle 32.2 de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de
Catalunya.
Segon.- Aprovar definitivament la constitució del Consorci per a la gestió de la televisió
digital local pública del Baix Llobregat Nord
integrat pels Ajuntaments de Martorell, Sant
Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat,
Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires,
Collbató i Castellví de Rosanes.
Tercer.- Aprovar definitivament els Estatuts
que han de regir el Consorci per a la gestió
de la televisió digital local pública del Baix
Llobregat Nord, segons model annexat al present acord que introdueix les modificacions
aportades durant el període dexposició
pública dels acords.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per la
realització daquelles actuacions i signatura
de la documentació necessària per la efectivitat dels acords adoptats.
Cinquè.- Notificar el present acord, acompanyat dels Estatuts definitivament aprovats,
a la Direcció general dAdministració Local
als efectes establerts a larticle 313.5 del
decret 179/1995, de 13 de juny.
Sisè.- Notificar els presents acords a la
Direcció General de Mitjans i Serveis Audio-

visuals del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya als efectes de
comunicació de la forma de gestió del programa assignat, així com la documentació
acreditativa de lacord de constitució del
Consorci.
Setè.- Notificar els presents acords als
Ajuntaments de Martorell, Sant Andreu de la
Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera,
Abrera, Sant Esteve Sesrovires, i Castellví de
Rosanes.
El text íntegre dels estatuts definitivament
aprovats es correspon amb el text publicat
per lAjuntament de Castellví de Rosanes en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 279,
Annex I, de data 22 de novembre de 2006,
pàgines 18 a 20.
Contra aquest acte, que és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant de lòrgan que lha dictat, en el termini dun mes a comptar des del dia següent a
la recepció daquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acte, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
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.
Malgrat això indicat, podrà interposar
qualsevol altre recurs que estimi convenient.
Collbató, 1 de març de 2007.
LAlcaldessa, Josefina Martínez Martínez.
022007006683
A

lliuraran a ladjudicatari del servei, per el seu
desballestament.
RELACIÓ DE VEHICLES
MARCA§

MODELO§

MATRÍCULA#

OPEL§
VOLKSWAGEN§
AUDI§
VOLVO§
YAMAHA§
RENAULT§
FORD§
OPEL§

VECTRA§
PASSAT§
90§
§
§
21§
TRANSIT§
KADETT§

B-5708-UN#
B-8191-JN#
B-0646-UP#
B-3037-OP#
B-8179-TL#
B-9583-LS#
B-0458-SX#
B-9327-FC#

Cubelles, 12 de febrer de 2007.
LAlcalde, Josep Marcillas i Massuet.
Davant meu, la Secretària general, Carmen
López-Feliu i Font.
022007006680
A

Gavà
ANUNCI
Dinformació pública de la modificació de
LOrdenança Municipal dEstalvi Energètic
en els edificis del terme municipal de Gavà
Aprovada inicialment (sessió plenària de
22 de febrer de 2007) la modificació dels
articles 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 16 de
lOrdenança municipal dEstalvi Energètic
ens els edificis del terme municipal de Gavà
lacord daprovació, juntament amb lesmentat projecte de modificació de lordenança,
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, 5 de març de 2007.
Per ordre del Sr. Alcalde. El Secretari
General, Guillermo de Prada Bengoa.
022007006794
A

Cubelles
EDICTE
De conformitat amb allò acordat per
aquest Ajuntament i basant-se en el que disposa larticle 615 del Codi Civil, en concordança amb allò que estableix lordre del
Ministerio de la Gobernación de 14 de
Febrer de 1974, resta exposat al públic
durant trenta dies hàbils, la relació de vehicles presumptament abandonats, recuperats
per la Policia Local que a continuació es
transcriu. Durant lesmentat període de temps
qui acrediti ser el seu legítim propietari,
podrà presentar la corresponent reclamació
en el Registre general daquest Ajuntament.
Transcorreguts els terminis assenyalats sense
haver-se reclamat, davant lestat de constant i
progressiu deteriorament en què es troben, es

Gurb
ANUNCI
En compliment del que estableix larticle
5.2b) del Decret 50/2005, de 20 de març, pel
qual es desplega la Llei 4/2004, d1 de juliol,
reguladora del procés dadequació de les
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificació del Decret de gestió
de les dejeccions ramaderes, es sotmet a
informació pública lexpedient núm.
42/01(A), que es tramita a instància de Parés
Bové, SCP lactivitat dexplotació ramadera
bovina ubicada a Granja El Vidal i amb

