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de 2003.
LAlcalde, Francesc Torné i Ventura.
022003024506
)

Les Franqueses del Vallès
EDICTE
Edicte relatiu a laprovació del programa
dorientació dequipaments comercials.
El Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2003, va
aprovar inicialment el Programa dOrientació
per als Equipaments Comercials de les Franqueses del Vallès.
De conformitat amb el que preveu larticle
4, de lordre de 8 de juliol de 1998, per la
qual es regulen els programes dorientació
per als equipaments (POEC) se sotmet lexpedient a informació pública per un període de
trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en un dels diaris de major circulació de la província i en el tauler dEdictes de
la Corporació, a lefecte de possibles reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions en el
termini dexposició pública, el Programa
dOrientació per als Equipaments Comercials
de les Franqueses del Vallès sentendrà aprovat provisionalment, sense necessitat de cap
acord ulterior. En aquest cas, es donarà
compte al Ple de laprovació provisional, a la
primera sessió que es celebri, als efectes del
seu coneixement general.
Les Franqueses del Vallès, 16 de desembre
de 2003.
LAlcalde, Francesc Torné.
022003024598
)

Granollers
EDICTE
El Ple de lAjuntament de Granollers en
sessió celebrada en data 28 doctubre de
2003 va aprovar inicialment la modificació
del text definitiu de lOrdenança Municipal
de Captació Solar Tèrmica, en el seu art. 3
apartat 1, que quedarà de la següent manera:.
Article 3
Usos afectats
1. Els usos en què cal preveure la
instal·lació dun sistema de captació denergia solar activa de baixa temperatura per a
lesclafament daigua calenta sanitària, són:.
a) Habitatge.
b) Residencial, amb inclusió de casernes i
presons.
c) Sanitari.
d) Esportiu.
e) Comercial.
f) Recreatiu.

g) Industrial, pel que fa a les necessitats de
consum de laigua calenta sanitària aliena al
consum daigua del procés industrial.
h) Centres docents.
i) Qualsevol altre que comporti lexistència de menjadors, dutxes, cuines o bugaderies col·lectives.
Atès que no shan presentat al·legacions
en el termini dinformació, en virtut de lacord municipal anterior, el projecte esmentat
es considera aprovat definitivament.
Contra lacord anterior, que és definitiu en
via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició potestatiu davant lòrgan que lha
dictat, en el termini dun mes a comptar des
del dia següent al de la publicació daquest
edicte.
O bé, directament es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la
publicació de lacord anterior.
No obstant, es podrà interposar qualsevol
altre que es consideri convenient.
Granollers, 15 de desembre de 2003.
El Regidor delegat de Medi Ambient,
Albert Camps i Giró.
022003024568
)

Gurb
EDICTE
Dins del termini dexposició al públic dels
acords provisionals de modificació i aprovació de les Ordenances fiscals que hauran de
regir a partir de la data 1 de gener de lany
2004, no shan presentat reclamacions.
Per això, i de conformitat amb el que preveu larticle 17.3 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les hisendes
locals queden definitivament aprovats els
acords provisionals adoptats pel Ple de lAjuntament en sessió de 15 de novembre 2002
del següent contingut.
Primer. - Aprovar per a lexercici de 2004
la modificació de la Taxa per recollida, tractament i eliminació de produïts per comerços
i activitats industrials:
Article 6è
Quantitat fixa: 360,61.
Activitats càrniques índex a 2,5.
Contra laprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos des del dia següent al de publicació
daquest anunci el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Gurb, 22 de desembre de 2003.
LAlcalde, Josep M. Falgueras i Masramon.
022003025031
)

Granollers
EDICTE
La Comissió de Govern daquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 doctubre
de 2003, va aprovar inicialment el projecte
durbanització zona verda entre els carrers de
Frederic Soler i Francesc Ribas de Granollers
(obra núm. 40/03), per un import de
307.262,01 EUR, inclòs 16% dIVA, redactat
pel Sr. Mateu Aregay López i promogut per
lAjuntament de Granollers.
Atès que no shan presentat al·legacions
en el termini dinformació pública, en virtut
de lacord municipal anterior, el projecte
esmentat es considera aprovat definitivament.
Contra lacord anterior, que és definitiu en
via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició potestatiu davant lòrgan que lha
dictat, en el termini dun mes a comptar des
del dia següent al de la publicació daquest
edicte.
O bé, directament es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la
publicació de lacord anterior.
No obstant, es podrà interposar qualsevol
altre que es consideri convenient.
Granollers, 16 de desembre de 2003.
El Regidor delegat dObres i Projectes,
Albert Camps i Giró.
022003024571
)

Gurb
EDICTE
Aprovat inicialment per ple de lAjuntament, en data 18 de desembre de 2003, el
pressupost vigent per a 2004 així com la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral, estaran de manifest al públic, a la Secretaria daquest Ajuntament per espai de quinze dies,
termini durant el qual qualsevol persona interessada podrà presentar contra aquest, les
reclamacions i suggeriments que estimi convenients, dacord amb larticle 150 de la llei
39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Gurb, 19 de desembre de 2003.
LAlcalde (signatura il·legible).
022003025032
)

Els Hostalets de Pierola
EDICTE
En compliment de larticle 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, havent-se
intentat infructuosament la notificació perso-

