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Esparreguera

ANUNCI

El senyor Batlle President de l�Ajuntament
d�Esparreguera ha dictat el Decret núm.
348/06, que diu en el seu resolutiu primer:

«Acceptar la renúncia presentada pel sen-
yor Marcel Escudé i Pascual al règim de dedi-
cació exclusiva en els càrrecs que presta en
aquesta Corporació municipal per raó d�in-
compatibilitat sobrevinguda amb el seu
nomenament com a responsable de Projectes
Estratègics del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.»

La qual cosa es fa pública als efectes con-
tinguts a l�article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d�abril, reguladora de les bases de règim
local.

Esparreguera, 20 d�abril de 2006.
El Batlle-president, Xavier Sitjà i Poch.
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Gavà

ANUNCI

PUBLICACIÓ ÍNTEGRE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DE L�ORDENANÇA METROPOLITANA D�EDIFICACIÓ

Aprovat definitivament el text de la Modi-
ficació puntual de l�Ordenança Metropolita-
na d�Edificació (introducció dels Articles 79
bis i 97 bis) que ha estat tramitat per l�Ajunta-
ment 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 Cata-

lunya, i tramesa còpia de l�expedient com-
plert 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�esmenta-
da disposició de caràcter general, així com a
anunciar l�entrada 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.

L�ampliació de la Ordenança Metropolita-
na d�Edificació consisteix en afegir dos nous
articles, que quedaran redactats de la forma
següent:
Article 79 bis

Es considera, als sols efectes urbanístics,
com a prestació de serveis privats al públic
els usos sanitaris (petites clíniques sense
internament, dispensaris, consultoris i simi-
lars), sempre que la superfície per a l�activitat
no superi els cent cinquanta metres quadrats
(150 m2), i com a tals autoritzables des de la
seva vessant comercial.
Article 97 bis

En els projectes de construcció d�edificis
de nova planta i rehabilitació integral es pre-
veuran els espais per a la preinstal·lació d�ai-
re condicionat, refrigeració o aireig, indivi-
duals o col·lectius

Aquestes previsions es realitzaran al terrat
de coberta o parts comunes dels edificis,
sense que sigui visible des de la via pública,
de manera que es pugui allotjar de manera
ordenada i fàcilment accessible el conjunt
d�instal·lacions i maquinària prevista. Cal que
aquestes instal·lacions discorrin per l�interior

dels edificis o celobert. Queda prohibit, de
manera expressa i sense excepcions, el seu
traçat per façanes principals, per patis interior
d�illa i per terrats, excepte, en aquest darrer
cas, en trams horitzontal interiors fins assolir
els muntants verticals.

En la instal·lació d�aire condicionat, refri-
geració o aireig en noves activitats a instal·lar
en locals de planta baixa d�edificis ja exis-
tents l�aparell exterior s�integrarà als forats
arquitectònic, sense sobresortir del pla de la
façana, i s�adaptarà al seu disseny, material i
color mitjançant reixes i similars. En tot cas,
la sortida d�aire no podrà molestar als via-
nants o als veins, ni el desguàs efectuar-se a
la via pública.

En els projectes de construcció d�edificis
de nova planta i rehabilitació integral es pre-
veuran els espais per a la preinstal·lació d�an-
tenes parabòliques a la coberta de l�edifici,
sense que siguin visibles des de la via públi-
ca.

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. Per ordre del Sr. Alcalde.

Gavà, 25 d�abril de 2006.
El Secretari, Guillermo de Prada Bengoa.
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Gavà

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de
febrero de 2006, se declaró la caducidad y
acuerdo de la baja de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanen-
te que no hubieran realizado la renovación

periódica pasados 2 años desde su inscrip-
ción, de acuerdo a la resolución de 28 de
abril de 2005 de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director Gene-
ral de Cooperación Local.

Que habiendo intentado la notificación
individualizada de las personas que constan
a continuación sin que se haya podido prac-
ticar, se procede a publicar la parte dispositi-
va de la resolución, en virtud de lo expuesto

en el artículo 59.4 de la Lei 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

«Dispongo: Declarar la caducidad de la
inscripción padronal de los relacionados en
el anexo y acordar la baja de esta inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes de
Gavà.»
ANEXO

APELLIDOS Y NOMBRE§
FECHA DE
NACIMIENTO§

CADUCIDAD DE
LA INSCRIPCIÓN#

ABDLJOUAD§ § AHMED§ 19710110§ 20051020#
ACEVEDO§ RENDON§ DIANA PATRICIA§ 19741224§ 20060219#
AISSAOUI§ § AHMED§ 19600101§ 20060113#
AMTAT§ § OMAR§ 19750401§ 20060217#
ARTAZA§ YAÑEZ§ GASTON OSVALDO§ 19820506§ 20060129#
BONDAR§ § INNA§ 19680121§ 20060119#
CHAVEZ§ ROJAS DE CHAVEZ§ FELICIA§ 19290422§ 20060129#
CHIT§ § AHMED§ 19681212§ 20060218#
CHKHIKVADZE§ § DAVID§ 19690106§ 20051020#
DEBBAGH§ § MOHAMED SAID§ 19640701§ 20051020#
DIAZ§ FRANCO§ ALDUBAR§ 19741225§ 20051020#
DUQUE§ PINEDA§ ALBEIRO§ 19690405§ 20060126#
DUQUE§ PATIÑO§ PAOLA ANDREA§ 19830222§ 20060126#
DUQUE§ DUQUE§ MANUELA§ 20010203§ 20060126#
FALERO§ RODRIGUEZ§ RICARDO§ 19630116§ 20060223#
FENOGLIO§ § FRANCO§ 19761219§ 20060127#
HOLLEN§ DIAS§ TOMIRES§ 19750407§ 20060203#
IGNATOVA§ § ZORNICA MITKOVA§ 19780201§ 20060112#
ION§ § MARIAN§ 19920819§ 20060102#
ION§ § VASILE§ 19440423§ 20060102#

APELLIDOS Y NOMBRE§
FECHA DE
NACIMIENTO§

CADUCIDAD DE
LA INSCRIPCIÓN#

ION§ § ELENA§ 19470112§ 20060102#
ION§ § CONSTANTIN§ 19680117§ 20060102#
IONOV§ § SERGEY§ 19830216§ 20060121#
IRSHAD§ § KHALID§ 19720205§ 20060121#
JAHLAL§ § FOUAD§ 19760612§ 20060227#
KAPANADZE§ § BESIK§ 19740730§ 20051020#
KARAKILIÇ§ § HELIN FUNDA§ 19960503§ 20060211#
LOOR§ CANTOS§ JESSENIA MONCERRATE§ 19830702§ 20060109#
MAGLAKELIDZE§ § MALKHAZ§ 19670306§ 20051020#
MALDONADO§ VIDAL§ RILBER JORGE§ 19810806§ 20060115#
MARTINEZ§ VARGAS§ DIANA GIRLEZA§ 19700423§ 20060114#
MARTINEZ§ SOLAR§ IVAN ALEJANDRO§ 19891014§ 20060211#
MEJIA§ ECHEVARRIA§ JOHN CARLOS§ 19660715§ 20060114#
MELLOUKI§ § HASSAN§ 19730202§ 20060218#
MOUFFOK§ § MOHAMED§ 19670929§ 20060117#
NIKITA§ § ZIMIN§ 19880814§ 20060122#
NIÑO§ GUTIERREZ§ ALDEMAR§ 19740917§ 20051020#
OSMANOVIC§ § ARIP§ 19890623§ 20051020#
OSMANOVIC§ § AVDIJA§ 19850510§ 20051020#
OSMANOVIC§ § SABRINA§ 19870521§ 20051020#




