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c) Localitat: Corbera de Llobregat
d) Data: El primer dia hàbil següent al de

la finalització del termini de presentació d�o-
fertes. Si coincideix en dissabte, es traslladarà
al següent dia hàbil.

e) Hora: 13 h.
9. Despeses d�anunci.

Seran a compte de l�adjudicatari.
Corbera de Llobregat, 6 d�agost de 2004.
El Secretari acctal., Fernando Rivas i Martí-

nez.

022004017128
A

Cornellà de Llobregat

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cornellà.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Departament de Contractació.
c) número d�expedient: 04-170.

2. Objecte del contracte
Contractació del servei de desenvolupa-

ment d�activitat incloses en el programa de
gent gran del departament de benestar social
de l�ajuntament de Cornellà de Llobregat.

b) Divisió per lots i número: -.
c) Lloc d�execució: xxx.
b) Termini d�execució o data límit de lliu-

rament: xxx.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 91.892,54 EUR.

5. Garantia provisional
3.675,70 EUR.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cornellà (Depar-

tament de Contractació).
b) Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
c) Localitat i codi postal: 08940-Cornellà

de Llobregat.
d) Telèfon: 93-377 02 12.
e) Telefax: 93-377 89 00.
f) Adreça electrònica: www.cornella

web.com.
g) Data límit d�obtenció de documents i

informació: 15 dies naturals a comptar del
dia següent al de la publicació d�aquest
anunci, de 8.30 hores a 13 hores.
7. Requisits específics del contractista

a) Classificació, en el seu cas: (grups, sub-
grups i categoria): xxx.

b) Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica i professional: xxx.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: Als 15 dies
naturals comptats a partir del dia següent al

de la publicació d�aquest anunci fins les 13
hores.

b) Documentació a presentar: La que es
ressenya al plec de condicions particulars.

c) Lloc de presentació: Departament de
Contractació.

1. Entitat: Ajuntament de Cornellà.
2. Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
3. Localitat i codi postal: 08940-Cornellà.
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta (concurs):
xxx.

e) Admissió de variants (concurs): xxx.
f) En el seu cas, número previst (o número

màxim i mínim) d�empreses a les quals es
pretén invitar a presentar ofertes (procedi-
ment restringit): xxx.
9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà.
b) Domicili: Pça. de l�Església, s/n.
c) Localitat: Cornellà de Llobregat.
d) Data: Segons es ressenya al Plec de

Condicions Particulars.
e) Hora: A les 12 hores.

10. Altres informacions
Les que es ressenyen al Plec de Condi-

cions Particulars.
11. Despeses dels anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Cornellà de Llobregat, 23 d�agost de 2004.
L�Alcalde, p.d.f., la Secretària accidental,

Ana M. Gayoso Díaz.

022004017262
A

Dosrius

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia 27 de maig de 2004, va
aprovar l�acord que en la seva part dispositi-
va diu:

«Primer.- Aprovar inicialment la denomi-
nació i numeració dels carrers de Unitat
d�Actuació V bis Can Vallmajor, així com la
numeració dels carrers que mantenen l�actual
denominació dins de l�àmbit, tal i com a con-
tinuació es detallen els nous noms, de con-
formitat amb el plànol adjunt:

- Carrer B, pintat de color verd en el plà-
nol: Carrer de can Vallmajor.

- Carrer C, pintat de color taronja en el
plànol: Carrer Antoni Samsó i Vallhonesta.

- Ronda de Dalt: Ronda de Francesc
Macià.

Segon.- Sotmetre el present acord a un ter-
mini d�informació pública de 20 dies, mit-
jançant edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d�edictes municipal, així
com atorgar audiència als interessats directes
de l�expedient, a l�efecte que qualsevol per-
sona pugui presentar les al·legacions que
consideri convenients. En cas de no presen-
tar-se�n cap, l�aprovació inicial esdevindrà
definitiva, a tots els efectes.»

No havent-se presentat reclamacions con-

tra l�esmentat acord durant el tràmit d�exposi-
ció publicada (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA núm. 140, de data 11/06/2004 i Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya núm.
4154, de data 16/06/2004) i de conformitat
amb l�apartat 2n de l�acord esmentat, es con-
sidera aprovat definitivament.

Contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l�ha dictat, en el termini
d�un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.

Dosrius, 10 d�agost de 2004.
L�Alcalde, Josep Jo i Munné.

022004017150
A

Gavà

ANUNCI

PUBLICACIÓ ÍNTEGRE DEL TEXT DE L�ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE GUALS I RESERVES
DE VIA PÚBLICA

Aprovat definitivament el text de l��Orde-
nança municipal sobre l�estalvi energètic en
els edificis del terme municipal de Gavà�,
que ha estat tramitat per l�Ajuntament de
Gavà de conformitat amb allò que preveu
l�article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d�abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
tramesa còpia de l�expedient complert a la
Direcció General d�Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació
del Govern, als efectes d�allò que preveu
l�art. 65,2 de la Llei Bàsica del Règim Local,
es procedeix per l�Ajuntament de Gavà a la
publicació íntegra de l�esmentada disposició
de caràcter general, així com a anunciar l�en-
trada en vigor un cop publicat el text complet
i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l�art. 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d�abril.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE
GUALS I RESERVES DE VIA PÚBLICA

Article 1
1. L�accés de vehicles des de la via públi-

ca als locals o recintes, o a l�inrevés, consti-
tueix un ús comú especial de béns de domini
públic, i, en conseqüència, estarà subjecte a
llicència municipal, d�acord amb les especifi-
cacions d�aquesta ordenança, i al pagament
de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que
hi sigui d�aplicació, segons les disposicions
vigents en cada moment.

2. S�entendrà com a gual d�accés de vehi-
cles, dins l�àmbit de la via pública, tota
modificació de l�estructura de la vorada i
vorera que faciliti aquest accés, que com tal
estigui senyalada, i que també estarà subjecte
a la prèvia obtenció de la preceptiva llicència
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d�obres. En el supòsit que, per condicions de
la via pública, el desnivell entre la vorera i la
calçada no excedeixi de cincs (5) cm., no
caldrà la modificació de la vorada.

3. Queda prohibida tota forma d�accés
mitjançant rampes, instal·lació provisional o
circumstancial d�elements mòbils, com cos-
sos de fusta o metàl·lics, col·locació de
maons, sorra, etc. llevat que prèviament s�ob-
tingui autorització municipal especial.
Article 2

1. Els guals podran ser d�ús horari o per-
manent, amb les condicions d�utilització dià-
ria definides en l�article 3r.

2. El peticionari haurà d�indicar la classe
de gual, horari o permanent que sol·liciti.

3. En el cas en que es sol·liciti gual d�ús
horari haurà de justificar-se o fonamentar-se
la seva necessitat.

3. En general, i quan en la sol·licitud no
s�expressi la justificació que s�esmenta l�apar-
tat anterior, es concedirà gual permanent.
Article 3

1. Els guals d�ús permanent permetran
l�entrada i sortida de vehicles durant les vint-
i-quatre hores del dia, i enfront als mateixos
no podrà ser estacionat cap vehicle, ni tan
sols el del propi titular del gual.

2. Els guals d�ús horari, només limitaran
l�estacionament enfront als mateixos des de
les 8 a les 20 hores, llevat que se sol·liciti,
justifiqui i autoritzi un altre període diferent
d�ús.

3. En casos especials i prèvia justificació,
podran autoritzar-se guals d�ús horari per
hores determinades, sense que el nombre
d�aquestes pugui ser superior a dotze diàries i
en un període únic.

4. Abans d�entrar o sortir de les finques,
els conductors estan obligats a assegurar-se
que ho poden fer sense cap perill i respectant
la prioritat dels vianants.

5. El gual ha de permetre l�entrada i sorti-
da de vehicles sense necessitat de prohibir
l�aparcament a la vorera de davant.
Article 4

1. La titularitat de la llicència municipal de
gual s�atorgarà a les persones físiques o jurí-
diques que siguin propietàries, usufructuàries
o llogaters del local o titular de la llicència
d�activitat, segons escaigui. En cas de lloga-
ters hauran de aportar l�autorització del pro-
pietari del local.

2. El titular de la llicència municipal de
gual serà l�únic responsable de totes les obli-
gacions que incumbeixin als usuaris del gual,
sense perjudici de la responsabilitat subsidià-
ria dels llogaters i usuaris del gual que cons-
tin en els antecedents municipals.
Article 5

1. Les llicències s�autoritzaran discrecio-
nalment, s�entendran atorgades sense perju-
dici de tercers, i seran essencialment revoca-
bles per raons d�interès públic. Conseqüent-
ment, l�Administració municipal podrà, en
qualsevol moment, revocar la llicència i, pro-
cedirà, al seu càrrec, a la reposició de la
vorera.

2. Les llicències es concediran pel període
d�un any, renovables per períodes successius
d�igual duració.

3. La renovació de la llicència es produirà
automàticament si, arribat l�últim dia de
l�any, el titular no ha sol·licitat la baixa o
modificació, o l�Administració municipal no
ha determinat la seva revocació.

4. La denegació de les sol·licituds i la
revocació de les llicències serà sempre moti-
vada.
Article 6

Per tal d�obtenir la llicència de gual,
caldrà justificar:

1. Amb caràcter general:
1.1 Que es disposa d�un local, garatge o

solar amb espai lliure interior suficient per
acollir un vehicle automòbil com mínim, i
que no es pot destinar a l�atenció al públic.

1.2 Complir els requisits que exigeixen les
Ordenances d�edificació, industrials o d�al-
tres vigents en el moment de la sol·licitud,
pel que fa a tot allò que afecti l�accés, la ven-
tilació, la il·luminació i la protecció contra
sorolls, vibracions, incendis i superfície míni-
ma per plaça d�aparcament.

2. Ús industrial, comercial o de serveis:
2.1 Posseir la llicència o permís municipal

per al desenvolupament de l�activitat de què
es tracti o sol·licitar-la simultàniament amb la
sol·licitud de llicència de gual. En aquest cas,
la transmissió de la llicencia o permís muni-
cipal per a l�activitat, no implicarà la trans-
missió de la llicència de gual, que haurà de
ser sol·licitada expressament.

2.2 Caldrà que tingui un mínim de 20 m2.
2.3 Que el tipus d�activitat exigeix

necessàriament l�entrada i sortida de vehi-
cles.

3. Garatges:
3.1 Caldrà que es tracti d�una edificació

amb obligació legal de tenir garatge i que
aquest ús i destinació figuri inclòs en la pre-
ceptiva llicència d�obres.

3.2 En la resta de casos hauran de complir
les següents condicions:

a) Locals de 100 o més metres quadrats i
amb capacitat per més de 4 vehicles automò-
bils:

- Els locals, espais o solars destinats a
aparcaments amb capacitat superior a 4 vehi-
cles automòbils i de més de 100 m2 de
superfície útil estan assimilats a l�ús industrial
i queden subjectes a l�Ordenança municipal
d�Obertura d�establiment i Control d�Activi-
tats.

- Les dimensions i característiques de les
seves parts, elements i instal·lacions es regu-
len, a més a més, per les Normes Urbanísti-
ques i les Ordenances metropolitanes d�edifi-
cació del Pla General Metropolità.

- Per a l�obtenció de la llicència de gual
serà suficient amb la prèvia obtenció de la
llicència o permís ambiental.

b) Locals de menys de 100 m2 i amb
capacitat màxima per a 4 vehicles automò-
bils:

- Els locals o espais destinats a aparca-
ments, amb capacitat no superior a 4 vehi-

cles i superfície inferior a 100 m2, hauran de
disposar de portes d�accés des de la via
pública d�amplada no inferior a 3 metres.
L�alçada lliure mínima del seu espai interior
no serà menor de 2,20 metres.

- Per a la ventilació natural permanent, es
necessitarà un mínim de 25 cm2 d�obertures
per cada metre quadrat de superfície de
local.

- El paviment tindrà la resistència suficient
per a suportar els esforços a que estigui
sotmès.

- Els locals tindran una resistència mínima
al foc de 90 minuts. No contindran productes
perillosos, tret dels continguts en les
instal·lacions o dipòsits adequats a la regla-
mentació de seguretat aplicable en cada cas,
i la seva instal·lació elèctrica estarà adaptada
al Reglament electrotècnic de baixa tensió.

- Hauran de disposar, com mínim, d�un
extintor portàtil d�incendi d�eficàcia mínima
21A-113B.

- Hauran de complir amb les condicions
que en cada cas o moment determinin els
serveis tècnics municipals.

- La superfície mínima admissible per
aparcament serà de 15 m2 útils, amb 2,50
ml. d�amplada lliure, i 4,50 ml. de profundi-
tat per vehicle.

- En qualsevol cas, l�aptitud dels locals
quant a forma i dimensions es refereix, es
determinarà en funció de les relacions entre
les condicions de la planta dels mateixos i
l�ocupació i maniobrabilitat del vehicle a
albergar.

c) En els casos en què la façana de l�habi-
tatge faci 5 metres o menys d�amplada, la
porta d�accés des de la via pública a l�apar-
cament podrà ser inferior a 3 metres, a criteri
dels serveis tècnics municipals.
Article 7

1. Les sol·licituds de llicència de gual es
formalitzaran amb l�imprès normalitzat que a
tal efecte disposi l�Ajuntament, en el que s�in-
dicarà el nombre y tipus de vehicles, i s�a-
companyarà de la documentació següent:

a) Títol de propietat o qualsevol altre que
acrediti l�ocupació o utilització del local.

b) Llicència d�activitats en els casos que
sigui preceptiva segons la legislació vigent.

c) Plànol d�emplaçament a escala 1:500,
indicant clarament la situació del local o
recinte i la del gual, la distància de la finca a
l�eix del carrer, la del gual a la cantonada
més propera, la numeració exacta de la finca
i l�orientació geogràfica.

d) Plànol del local a escala 1:50, amb indi-
cació de la superfície ocupada per aparca-
ment o zona de càrrega o descàrrega, ampla-
da de la vorera, de l�accés a la façana, i del
gual, grafiant els elements urbanístics afec-
tats.

2. En el cas de que es tracti d�un local per
a més de quatre vehicles o de més de cent
metres quadrats, serà suficient amb presentar
el Permís Ambiental definitiu, que s�haurà
obtingut prèviament d�acord amb l�Orde-
nança Municipal d�obertures d�establiments i
Control d�Activitats.
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3. En cas que la sol·licitud de llicència faci
referència a un edifici de nova construcció,
no caldrà lliurar els documents c,i d, relacio-
nats amb el punt 1, si bé caldrà indicar, a
l�imprès de la sol·licitud, el número d�expe-
dient de la llicència municipal d�obres, a fi
que els serveis tècnics competents puguin
localitzar a l�arxiu municipal la informació
necessària per tramitar la llicència de gual.

4. Una vegada emesos els corresponents
informes urbanístics, es requerirà l�interessat,
si aquests són favorables, perquè ingressi en
la tresoreria municipal el dipòsit en concepte
de garantia d�execució de les obres de cons-
trucció del gual, prèvia concessió de la lli-
cencia d�obres.

5. Executades les obres de rebaix, que
tenen la consideració d�obra menor, i desprès
de comprovar que aquestes s�ajusten a la
llicència concedida, es procedirà a retornar a
l�interessat el dipòsit de garantia i, al mateix
temps, se li comunicarà la concessió de la
llicència d�ús de gual, la qual podrà retirar
previ pagament de l�import en concepte de
taxa per entrada de vehicles corresponent a
l�any en curs, i de la taxa per a la utilització
de la placa identificativa municipal.
Article 8

Amb caràcter previ al lliurament de la
llicència, el peticionari haurà d�acreditar
haver satisfet a l�Ajuntament:

a) Les taxes i els impostos que en cada
moment estableixin i exigeixin les Ordenan-
ces Fiscals vigents.

b) El dipòsit en concepte de garantia de
l�execució de les obres de construcció del
gual, el qual serà retornat a l�interessat un
cop els serveis municipals n�hagin comprovat
la correcta execució. Aquest dipòsit es calcu-
larà en funció de les tarifes previstes en l�Or-
denança Fiscal corresponent en concepte de
garantia de reposició de voreres i vorades.

c) El cost de l�obra de construcció, repara-
ció o modificació del gual o de la vorera, en
cas de fer-se per aquesta Administració muni-
cipal, directament o per contracte.
Article 9

Caldrà acreditar documentalment que s�ha
efectuat el trasllat dels elements urbanístics
que impedeixin l�accés al local o recinte.
Article 10

La no retirada de la llicència dins el termi-
ni establert comportarà la seva caducitat amb
l�arxiu de totes les actuacions practicades
sense cap més tràmit.
Article 11

Els canvis de titularitat de les llicències de
gual, perquè tinguin efecte, comportaran l�o-
bligació per part del nou titular de comunicar
la transmissió a l�Ajuntament, aportant la
documentació acreditativa i subrogant-se en
les condicions de la llicència existent.
Article 12

Les llicències de gual quedaran sense efec-
te i serà procedent la reposició de la vorera a
l�estat inicial.

a) Pel fet de no conservar, el titular, en

perfecte estat el paviment o la placa senyalit-
zadora.

b) Pel fet de no utilitzar el gual.
c) Pel fet d�utilitzar indegudament el gual.
d) Pel fet de no complir, el local, les con-

dicions exigides o no es destini plenament a
la finalitat que motivà, al seu dia, la conces-
sió de la llicència.

e) Per no haver fet efectiva la taxa per
entrada de vehicles durant el període de dos
anys naturals.

f) Quan desapareguin les circumstàncies
que motivaren, al seu dia l�atorgament, s�es-
devinguin unes altres que justifiquin la seva
denegació o s�adoptin nous criteris d�aprecia-
ció.

g) En general, per l�incompliment de qual-
sevol dels requisits a què es troba condicio-
nada la llicència.
Article 13

1. Les ampliacions, reduccions o supres-
sions de guals hauran de sol·licitar-se pel seu
titular, i seran considerats com atorgaments
d�una nova llicència de gual.

2. Les llicències per a ampliacions i reduc-
cions de guals seguiran el mateix tràmit que
les de nova concessió, inclòs en la taxació
dels drets i dipòsits.

3. Les supressions de guals, relatiu a la
reforma de vorera, tindran el caràcter d�obra
menor. No s�autoritzaran si, prèviament, no
es fa correctament la reposició de la vorera al
seu estat normal.

4. Les reduccions o supressions hauran de
comunicar-se per a que tinguin efectes fiscals
des de l�exercici següent.

5. No es concedirà reducció o supressió
alguna de gual fins transcorregut un any des
de la concessió de la llicència inicial.
Article 14

1. A l�accés al local, visible des de la
calçada i a una alçada màxima de 2,2 m.
sobre el nivell de la vorera, s�haurà de
col·locar un senyal normalitzat que facilita-
ran els serveis municipals corresponents, les
característiques del qual fixarà l�Ajuntament,
amb indicació de si es tracta de gual perma-
nent o d�horari limitat, amb el número de
referència corresponent.

2. La placa identificativa és, en qualsevol
cas, de propietat municipal, i se�n cedeix l�ús
al titular de la llicència, el qual està obligat a
conservar-la en perfecte estat i no utilitzar-ne
cap altra diferent de la que subministren els
serveis municipals.

3. En cas que la llicència quedi sense efec-
te, sigui revocada, o l�interessat en sol·liciti la
baixa, la placa caldrà retornar-la als serveis
municipals. En cas que, transcorregut el ter-
mini concedit per fer efectiva el lliurament de
la placa, el titular no ho hagi fet, la policia
local procedirà a retirar-la, sense perjudici de
les sancions que se�n puguin derivar, d�acord
amb la legislació vigent.

4. L�Ajuntament podrà ordenar la substitu-
ció de la placa de gual en cas de deteriora-
ment, el seu cost anirà a càrrec del titular de
la llicència en cas de que el deteriorament li
sigui imputable.

5. La placa de gual, d�acord amb la Llei
1/1998 de política lingüística a Catalunya,
estarà redactada en català, i hi figurarà de
forma visible l�escut municipal representatiu,
d�acord amb el Reglament dels símbols dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel decret
263/1991, de 25 de novembre.
Article 15

1. La longitud dels guals mesurada en la
vorada sobre la seva direcció i entre els punts
extrems i inicials de la inflexió o modificació
de l�aresta d�aquest, serà igual a l�amplada
que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehi-
cles en la línia de façana, augmentada, com
màxim, 0,50 m.

2. En carrers de menys de 12 metres d�am-
plada, la longitud dels guals no podrà ser
inferior a 3 metres.

3. En zones industrials, quan el gual es ser-
veixi d�accés a camions de gran tonatge, la
llargada del gual podrà ser superior en dos
metres i mig a la de la porta.
Article 16

1. La secció transversal de la vorera, en els
trams de gual s�executarà o modificarà la
representació de la figura de l�Annex.

2. En cap cas els guals produiran disconti-
nuïtats, salts, rampes o petits esglaons sobre
el paviment de la vorera a la direcció del pas
de vianants. Prevaldrà sempre, inclòs en
carrers de forta pendent i en canvis de rasant
les solucions puntuals que assegurin les con-
dicions de màxima amplada plana i uniformi-
tat en el paviment de voreres, per a l�adequat
pas de vianants, ancians i disminuïts físics.
Article 17

1. El paviment dels guals per a l�ús de
vehicles de fins a 3 tones de pes total, serà
igual al de la vorera circumdant, però amb
una solera de formigó en massa HM-20 -
resistència característica de 200 kg/cm2-, i
d�espessor mínim de 10 cm. sobre el ferm del
terreny consolidat.

2. Quan el gual serveixi per a l�accés de
camions de més de 3 tones haurà de tenir
una solera de formigó HM-20 -resistència
característica de 200 kg/cm2- de 15 cm d�es-
pessor i armada amb un mallat reticular de
20x20 cm, d�acer B-500-T i Ø 6 mm.
Article 18

El titular de la llicència de gual estarà obli-
gat a:

a. Conservar en perfecte estat el paviment
del gual, siguin quines siguin les seves
dimensions.

b. Mantenir adequadament subjecte, visi-
ble i llegible la placa de senyalització del
gual.

c. Pintar la vorada i les parts de vorera en
pendent amb esmalt resistent a la intempèrie
de color groc referència B-502 de la norma
UNE 48-103; haurà de conservar-se conve-
nientment i, en qualsevol cas, renovar-se
cada dos anys.

d. Mantenir en estat decorós i en bon fun-
cionament la porta d�accés a l�espai al que
serveix el gual.

e. Conservar permanentment les condi-
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cions de dimensió, ventilació i seguretat del
local en base a les que es va concedir la
llicència.
Article 19

El titular del gual haurà de procedir-ne a la
renovació del paviment si els serveis tècnics
municipals constaten que no es compleix l�o-
bligació establerta a l�article 18 a. d�aquesta
ordenança.
Article 20

El titular del gual haurà d�efectuar en el
mateix local al que serveix, i a costa seva, les
obres ordinàries i extraordinàries que ordenés
l�Ajuntament.
Article 21

1. En cas que es construeixi un gual o
accedeixin vehicles des de la via pública a
un local o recinte sense haver-ne obtingut la
llicència, l�Ajuntament requerirà el titular de
l�activitat, propietari o arrendatari del local,
segons el cas, perquè en el termini de 15 dies
efectuï, al seu càrrec, les obres que calgui fer
per deixar la vorera en el seu estat inicial o,
si es reuneixen els requisits necessaris, per-
què tramiti la llicència corresponent, sense
perjudici de l�expedient sancionador corres-
ponent.

2. Un cop exhaurit l�esmentat termini
sense haver iniciat els tràmits establerts en
l�apartat anterior l�Administració municipal
podrà iniciar un expedient, amb imposició de
les sancions econòmiques que siguin d�apli-
cació.

3. Si en qualsevol dels casos en què el titu-
lar de la llicència té l�obligació de deixar la
vorera en el seu estat inicial, d�acord amb el
que estableix aquesta ordenança, i aquest no
ho fa, l�Ajuntament efectuarà les obres subsi-
diàriament, i aniran a càrrec de l�interessat el
cost material de l�obra i dels danys i perjudi-
cis que se�n puguin derivar, segons el que
preveuen els articles 95 i següents de la Llei
30/92 del procediment administratiu.

4. El deute contret pel titular d�un gual
amb l�Ajuntament pels conceptes exposats en
l�apartat anterior seran exigibles, si no es fan
efectius dins del termini concedit, pel proce-
diment de constrenyiment previst en el Llibre
III del Reglament general de recaptació, en
aplicació del que preveu l�article 97 de la
Llei 30/92.
Article 22

Les activitats i les obres objecte de regula-
ció en aquesta ordenança resten subjectes al
règim d�infraccions i sancions establertes a la
legislació urbanística, d�intervenció integral
de l�Administració Ambiental i l�Ordenança
Municipal Reguladora de les vies locals i els
espais públics.
Disposició transitòria

Els locals que no compleixin les condicio-
nes establertes a l�article 6.1.1, han d�adap-
tar-se el en termini de 6 mesos a comptar des
de l�entrada en vigor de la present orde-
nança. L�incompliment d�aquest termini
implicarà la revocació de la llicencia de gual.
Disposició derogatòria

Queda derogat l�article 54 de la Orde-
nança municipal dels usos de les vies i els
espais públics.

Qualsevol ciutadà podrà impugnar-ho
directament, mitjançant la interposició del
recurs contenciós-administratiu previst a la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa de 13 de juliol de 1998, el
qual s�haurà de presentar davant la Sala del
Contenciós del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats a partir del següent dia de la publi-
cació íntegra de l�esmentada disposició de
caràcter general.

Gavà, 13 d�agost de 2004.
El Secretari accidental, per ordre del Sr.

Alcalde, Jaume Tutusaus Torrents.

022004017140
A

Gualba

ANUNCI

No havent-se presenta reclamacions ni
al·legacions contra l�acord del Ple de l�Ajun-
tament pel qual s�aprova el projecte de nova
pavimentació del camí de la font de Can
Blanxó, redactat per l�Enginyer Sr. Joan Bantí
i Castañer, amb un pressupost d�execució per
contracte de 59.243,00 EUR, aquest ha que-
dat aprovat definitivament.

El que es fa públic en compliment del que
estableix l�article 38.2 del Reglament d�obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Gualba, 19 d�agost de 2004.
L�Alcaldessa acctal., Roser Basté i Sabé.

022004017265
A

Llinars del Vallès

EDICTE-ANUNCI

L�Alcalde de Llinars de Vallès,
Fa saber: Que no ha estat possible realitzar

la notificació de la resolució als escrits
d�al·legacions presentats per les persones que
a sota es referencien contra les denuncies per
infracció de circulació que els hi correspo-
nen, tot i que s�ha intentat, per causes no
imputables a aquest Ajuntament.

Per tant, d�acord amb l�article 105 de la
Llei General Tributària i 59.4 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú, es requereix al Sr. o els seus
representants legals, perquè en el termini de
deu dies hàbits, comptats des del següent al
de la publicació d�aquest anunci en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
compareguin en l�expedient per rebre notifi-
cació mitjançant compareixença.

Se l�adverteix que transcorregut aquest ter-
mini sense que hagi comparegut, la notifica-
ció s�entendrà produïda a tots els efectes

legals el dia següent al del venciment del ter-
mini assenyalat per comparèixer.

Lloc on s�ha de comparèixer: Ajuntament
de Llinars del Vallès. Pl. de la Vila, 1.

Exp., 0033-04; nom i cognoms, Alfonso
Muñoz Blázquez.

Exp., 553-04; noms i cognoms, Pere Llove-
ra Baldebell.

Exp., 519-04; noms i cognoms, Juan Luís
Uroz de la Muntanya.

Exp., 811-04; noms i cognoms, Joaquim
Casado Gras.

Llinars del Vallès, 13 d�agost de 2004
L�Alcalde, Martí Pujol Casals.

022004017152
A

Muntanyola

EDICTE

Al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 187, de
05/08/04, pàgina 55, hi ha publicat l�anunci
d�aprovació del plec de clàusules administra-
tives, i de subhasta pública per la seva con-
tractació, de l�obra anomenada Local poliva-
lent a la Zona Esportiva, en el qual s�ha
observat una errada material que es rectifica
en aquest sentit:

On diu: Garanties: Definitiva: 4% del pres-
supost de licitació, ha de dir: Definitiva: 4%
de l�import d�adjudicació.

Muntanyola, 17 d�agost de 2004.
El Secretari, Joan Riera Claret.

022004017153
A

Navarcles

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ

En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
número 188 de data 6 d�agost de 2004 es
publica la convocatòria de concurs públic
per adjudicar el projecte constructiu i execu-
ció de les obres d�una llar d�infants, tota
vegada que l�obertura d�ofertes s�escau el 2
de setembre i no hi hauria quòrum suficient
per constituir la mesa de contractació, es fa
públic que l�obertura d�ofertes es realitzarà el
dia 6 de setembre a la mateixa hora.

Navarcles, 23 d�agost de 2004.
L�Alcaldessa, M. Carme Alòs i Pintó.

022004017263
A

Olèrdola

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament d�Olèrdola, en ses-
sió celebrada en data 26 de juliol de 2004,
va aprovar, entre d�altres, i per majoria abso-
luta l�acord que es transcriu a continuació, el
qual s�exposa al públic mitjançant publicació




