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Malla
ANUNCI
Durant el termini d'informació pública ha
estat exposat l'expedient relatiu a l'aprovació
inicial de l'Ordenança municipal reguladora
de l'atorgament de les llicències de primera
ocupació dels edificis.
Transcorregut el termini sense que s'hagin
formulat reclamacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
El text de l'ordenança esmentada és el que
figura en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 99, del 24 d'abril de
2004, pàgines 39 a 41 i al Butlletí Oficial de
la província de Girona núm. 80, del 27 d'abril de 2004, pàgines 32 a 35.
Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al d'aquesta
publicació, recurs contenciós administratiu

Manresa
EDICTE
Jordi Valls i Riera, alcalde-president de
l'Ajuntament de Manresa, faig públic el
següent::
Atès que no s'ha pogut practicar la notificació a determinats interessats, titulars de
drets funeraris sobre nínxols del Cementiri
municipal, per a informar-los de la resolució
administrativa sobre la incoació d'expedients
de declaració de caducitat de concessions
temporals per 5 anys sobre els nínxols respectius.
Amb la finalitat que tingui efecte davant
d'aquests interessats, a qui no ha estat possible notificar-ho personalment, i conformement amb el que estableix l'art. 59 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la
Llei 30/1992, es fa públic el text íntegre de la
resolució administrativa de referència.
ANNEX
NOTIFICACIÓ
El tinent d'alcalde, regidor delegat de
Salut, en data 2 de març de 2005, ha dictat la
resolució que es transcriu literalment:
«José Luis Irujo Fatuarte, tinent d'alcalde,
§

§

§

davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
Malla, 7 d'abril de 2005.
L'Alcalde, Jordi Baucells Ribas.
022005007520
A

Malla
ANUNCI
Durant el termini d'informació pública ha
estat exposat l'expedient relatiu a l'aprovació
inicial de l'Ordenança sobre la incorporació
de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis i construccions situats en el
terme municipal.
Transcorregut el termini sense que s'hagin
formulat reclamacions ni suggeriments, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut defini-

regidor delegat de Salut de l'Ajuntament de
Manresa, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s'exposen:
Antecedents
Atès que els interessats que es fan constar
en la relació del punt primer d'aquesta resolució, titulars d'un dret funerari del Cementiri
municipal, no han sol·licitat la pròrroga respectiva de la concessió temporal per 5 anys
sobre els nínxols que s'especifiquen.
Consideracions legals
De conformitat amb els arts. 38 i 40 del
Reglament del cementiri municipal i de policia mortuòria.
Atès que l'alcalde, per resolució de 20 de
juny de 2003, em va delegar l'àmbit competencial del servei de cementiri.
Vist l'informe emès pel cap de la Secció
Jurídicoadministrativa dels Serveis a les Persones amb data 02/03/2005.
Per tot això, en ús de les atribucions que
em confereixen els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei
11/1999, de 21 d'abril, article 53 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 i article 10 del
Reglament Orgànic Municipal.
Resolc
Primer.- Incoar expedient de declaració de

tiu.
El text de l'ordenança esmentada és el que
figura en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 159, del 3 de juliol de
2004, pàgines 21 a 24 i al Butlletí Oficial de
la província de Girona núm. 133, del 12 de
juliol de 2004, pàgines 12 a 15.
Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al d'aquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
Malla, 7 d'abril de 2005.
L'Alcalde, Jordi Baucells Ribas.
022005007521
A

caducitat de les concessions temporals per 5
anys del dret funerari sobre els nínxols del
Cementiri municipal que es relacionen a
continuació, atès que els respectius titulars
no han sol·licitat la pròrroga corresponent.
(la relació es reprodueix a l'annex 1)
Segon.- Concedir als titulars de les concessions temporals relacionats en el punt primer,
un termini de vuit dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació d'aquesta
Resolució, per a que sol·licitin la pròrroga.
Tercer.- Donar audiència als interessats
que no realitzin el tràmit anterior perquè en
el termini de deu dies hàbils, desprès d'haver-se exhaurit el termini del punt anterior,
al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents, amb subjecció a
l'art. 84 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Contra aquesta resolució, que té naturalesa d'acte de tràmit i no determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió, no és procedent la interposició de cap recurs (art. 107 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en la
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 30/1992).»
ANNEX  1, RESOLUCIÓ DE 02/03/2005

REF. EXPEDIENT§§

§
PERÍODE DE LA
CONCESSIÓ§
SEPULTURA: NUM I SECCIÓ§
(CODI)§ INICI§
FINAL §

TITULAR: COGNOMS I NOM, DNI§

DOMICILI§

NOM/S DEL/S DIFUNT/S§

DATA/ES D'INHUMACIÓ/ONS#

DCS/2005000012§
DCS/2005000010§
DCS/2005000008§
DCS/2005000007§
DCS/2005000001§
DCS/2004000016§

521 SANT IGNASI§
425 SANT JOAN§
406 SANT IGNASI§
652 VERGE DE L'ALBA§
660 VERGE DE L'ALBA§
156 ST. RAMON§

COLLAZO IZQUIERDO CARMEN, 38063411K§
SERRA MARTINEZ JOSE MIGUEL, 39308385M§
PEREZ MALAGON SAMUEL, 41496145M§
MONTAÑA CORTINA JOAN, 39210088X§
BARRERA PEREZ JUAN-CARLOS, 45460855K§
GOMEZ EGEA LIDIA, 39328558F§

FEIXES 4 SANT JOAN DE VILATORRADA§
VIA DE SANT IGNASI 69, 3R 2A MANRESA§
C TORRENT 9, 1R S'ARENAL/L'ARENAL (BALEARS)§
C DE LA LLIBERTAT 50, BX MANRESA§
C DEL PERIODISTA GRANE 237, 5E 2A TERRASSA§
C DE SANT CRISTÒFOL 16, BX 1A MANRESA§

BRIGIDA IZQUIERDO GARCIA§
LLUIS SERRA BARO, PILAR MARTINEZ BELMONTE§
DANIEL PEREZ LORENZO§
CAMILA SANFELIU GALOBART§
JAIME BARRERA MURCIA§
MANUEL GOMEZ PELAYO, MANUEL GOMEZ EGEA§

07/09/1998#
27/06/1994, 10/08/1998#
12/06/1999#
04/05/1999#
22-04-1999#
16-12-1993, 15-09-2002#

X2005000879§
X2005000646§
X2005000644§
X2005000643§
X2005000637§
X2004001037§

(13210521)§
(13150425)§
(13210406)§
(12150652)§
(12150660)§
(13660156)§

07/09/1998§
26/06/1999§
12/06/1999§
04/05/1999§
22/04/1999§
16-12-1998§

07/09/2003§
26/06/2004§
12/06/2004§
04/05/2004§
22/04/2004§
16-12-2003§

DADES DE L'INTERESSAT§

§

#

