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La Junta de Govern Local, en sessió de
data 10.06.05, per delegació de l'AlcaldePresident, va acordar aprovar inicialment el
projecte de promoció privada anomenat Pla
de millora urbana d'ordenació de volums al
carrer de les Tres Creus cantonada amb el
carrer de Sant Cristòfol (PMU-79), i sotmetre'l
a informació pública durant el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la darrera
publicació d'aquest edicte ja sigui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o al Diari de Sabadell.
Durant l'esmentat termini d'un mes, tota la
documentació tècnica i administrativa d'aquest expedient podrà examinar-se a les
dependències del departament d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Sabadell, carrer del Sol,
número 1, 3a planta, els dies feiners, al matí
de 10 a 2, i es podran presentar les al·legacions que es considerin pertinents mitjançant
qualsevol dels procediments previstos per la
Llei 30/1992.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sabadell, 10 de juny de 2005.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme,
Habitatge i Patrimoni, Juan Carlos Sánchez
Salinas.
022005015331
A

Sabadell
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
DE CONTRACTE
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sabadell.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secció de Serveis Jurídics de l'Àrea del Territori i Medi Ambient.
c) Número d'expedient: CO-66/2005.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Privat.
b) Descripció de l'objecte: Assegurança
derivada de l'ús i circulació dels vehicles a
motor que componen el parc mòbil de l'Ajuntament de Sabadell.
c) Lot: -.
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 112, d'11
de maig de 2005.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 120.000,00 EUR, IVA inclòs.
5. Adjudicació
a) Data: Acord de la Junta de Govern
Local de 6 de maig de 2005.
b) Contractista: La Estrella, SA de Seguros
y Reaseguros.
c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació: 89.990,00 EUR,
IVA inclòs.
Sabadell, 27 de juny de 2005.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea del Territori i
Medi Ambient, Paco Bustos Garrido.
022005015449
A

Sant Adrià de Besòs, 23 de juny de 2005.
El Regidor delegat, Domingo Soto Valdezate.
022005015191
A

Sant Adrià de Besòs
EDICTE

Sabadell
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 23 de juny de 2005, va acordar aprovar
inicialment el projecte d'obra local ordinària
anomenat Projecte executiu d'implantació
d'accessos mecànics al barri de Torre
Romeu, i sotmetre'l a informació pública per
termini de trenta dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, transcorregut el qual, sense que es formulin reclamacions o al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre
acord de manera expressa.
En compliment d'aquells acords i de conformitat amb l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el
projecte tècnic i l'expedient administratiu
restaran exposats al públic a les dependències de l'Àrea del Territori i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Sabadell (c. de Pau Claris,
100, CP 08205 Sabadell, de 9 a 13 hores) als
efectes d'examen i, en el seu cas, al·legacions, en el termini assenyalat.
Sabadell, 27 de juny de 2005.
El Tinent d'Alcalde de l'Àrea del Territori i
Medi Ambient, Paco Bustos Garrido.
022005015450
A

Sant Adrià de Besòs

L'Ordenança Municipal reguladora de la
incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Sant Adrià de Besòs, aprovada inicialment mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de data 21 d'abril de
2005, ha quedat aprovada definitivament
atès que durant el termini d'informació pública de trenta dies no s'han produït al·legacions.
El text íntegre de l'Ordenança va ser publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 104 de data 2 de maig de
2005.
De conformitat amb el que disposa la Disposició final: Aquesta Ordenança entrarà en
vigor als dos mesos de la darrera publicació
de l'aprovació definitiva al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i regirà de forma indefinida
fins que no sigui derogada o modificada.
Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos
següents:
a) El contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent
al de la recepció d'aquesta notificació /
publicació d'aquest anunci.
b) Qualsevol altre que es consideri procedent davant l'òrgan que s'estimi competent.
Sant Adrià de Besòs, 20 de maig de 2005.
L'Alcalde (signatura il·legible).
022005015196
A

ANUNCI
De conformitat amb el que disposen els
arts. 59.4 i 61 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, es fa pública la notificació d'una
resolució del regidor delegat d'Hisenda, Serveis Generals, Educació, Social i Promoció
Econòmica, dirigida a José Puga Maldonado,
ja que havent-se intentat la notificació a l'últim domicili conegut, aquesta no s'ha pogut
practicar.
L'interessat pot comparèixer a la Secretaria
General de l'Ajuntament en dies i hores
hàbils d'oficina durant el termini de 15 dies
hàbils, a comptar a partir de la publicació
d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA o en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Barcelona, localitat de l'últim
domicili conegut de l'interessat, per a coneixement del contingut íntegre de l'esmentada
resolució i constància d'aquest coneixement.

Sant Cugat Sesgarrigues
ANUNCI
D'acord amb la nova redacció de l'article
72 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
aquest Ajuntament ha procedit a la incoació
d'ofici de l'expedient, per tal de donar de
baixa en el padró d'habitants d'aquest municipi, per no residir en el mateix durant la
major part de l'any, a les persones que tot
seguit es relacionen:
Cognoms i nom: Jaume Romeu Piñol. Domicili d'empadronament: Massalliga, 10.
La comunicació a les persones abans relacionades ha esta intentada al domicili on
figuren empadronades sense que s'hagi

