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La Garriga

ANUNCI

En compliment del que disposa l�article 43
del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s�aprova el Reglament General de des-
plegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d�Intervenció integral de l�administració
ambiental i s�adapten els seus annexos i la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, se sotmet
a informació pública l�expedient incoat per
Talleres Rebollo, SCP per a la concessió de la
llicència ambiental per a l�exercici de l�acti-
vitat de Taller de Mecanitzats de peces de
plàstic PVC, a ubicar al Polígon Industrial
Congost, parcel·la 3 nau 6 d�aquest terme
municipal, perquè qualsevol persona que s�hi
consideri afectada pugui formular les al·lega-
cions i observacions i presentar els docu-
ments que estimi pertinents.

L�expedient es pot consultar a l�Àrea de
Governació (Activitats) tots els dies labora-
bles de 9:00 a 14:00 hores i durant el termini
d�informació pública que serà de 20 dies
naturals a comptar a partir del següent al de
la publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

La Garriga, 22 de novembre de 2007.
L�Alcaldessa, Meritxell Budó i Pla.

022007031448
A

Gavà

ANUNCI

Publicació íntegre de la 2a modificació de
l�apartat 2 de l�article 66 de les Ordenances
Metropolitanes d�Edificació.

Aprovat definitivament el text de la �2a.
Modificació de l�article 66 de l�Ordenança
Metropolitana d�Edificació. TM Gavà� que ha
estat tramitat per l�Ajuntament de Gavà de
conformitat amb allò que preveu l�article 178
del Decret legislatiu de 2/2003, de 28 d�abril,
pel que s�aprova el Text refós de la Llei
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.

La modificació consisteix en el següent:
L�apartat 2 de l�article 66 quedarà amb el

següent redactat:
2. L�habitatge disposarà d�un conducte

d�extracció de fums a la cuina, amb sortida a
la coberta o part superior de l�edifici. En el

cas que la cuina i el menjador formin una
peça única, la cuina disposarà, a més a més,
d�una xemeneia de ventilació de les dimen-
sions descrites a l�apartat 3c), tret dels habi-
tatges dotacionals públics de lloguer, i les
promocions privades d�habitatges de lloguer,
la superfície dels quals no sigui superior a 45
m2 útils.

Es garantirà mitjançant el contracte d�a-
rrendament la prohibició de dividir la cuina i
el menjador en dues peces independents.

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, 30 de novembre de 2007.
L�Alcalde, p.o., el Secretari, Guillermo de

Prada Bengoa.

022007032424
A

Gavà

ANUNCI

En virtut de l�acord adoptat per la Junta de
Govern Local de data 27 de novembre de
2007, s�anuncia Concurs públic, segons les
següents dades:
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Secretaria General.
2. Objecte del contracte

a) Descripció de l�objecte: Contractació
del servei de recollida, dipòsit i custòdia dels
animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits al terme municipal de Gavà.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

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

4. Pressupost base de licitació
El preu màxim de licitació és de 120.000

euros (IVA, inclòs).
5. Garanties

No és necessari dipositar cap garantia pro-
visional per presentar-se al concurs.
6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.
c) Localitat i codi postal: 08850-Gavà.
d) Data límit d�obtenció de documents i

informació: Fins a l�acabament del termini de
presentació de pliques.

e) Informació:
* De caràcter tècnic:

Servei Tècnic Municipal - Tlf. 932-639-
100-ext. 312.

* De caràcter jurídic-administrativa:
Unitat de Contractació - Tlf. 932-639-100

ext. 302 i 110.
7. Requisits específics del contractista

a) Altres requisits: Els que es ressenyen al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació

Data límit de presentació: Als quinze dies
naturals comptats a partir del dia següent de
la publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, fins a les 13 hores.
(Si fos dissabte o festiu, el primer dia hàbil
següent).

Documentació a presentar: La que es res-
senya a la clàusula 7a del Plec de Condicions
Particulars i Tècniques.

Lloc de presentació: Secretaria General, de
dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

1r. Entitat: Ajuntament de Gavà.
2n. Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.
3r. Localitat i codi postal: 08850-Gavà.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes, s/n.
c) Localitat: Gavà.
d) Data: Sobre núm. 1: El primer dia hàbil

(no dissabte) després de la finalització del ter-
mini de presentació de proposicions (acte no
públic). Sobre núm. 2: El dia que faci 6 dies
naturals (si fos dissabte o festiu, el primer dia
hàbil següent) a comptar de l�endemà de l�a-
cabament del termini de presentació de pro-
posicions (acte públic).

e) Hora: Ambdós sobres a les 12 hores.
9. Altres informacions

Les que es ressenyen al Plec de Condi-
cions Particulars i Tècniques.
10. Despeses dels anuncis

A càrrec de l�adjudicatari.
Gavà, 29 de novembre de 2007.
El Secretari general, Guillermo de Prada

Bengoa.

022007032427
A

La Granada

ANUNCI

De conformitat amb el procediment esta-
blert en l�article 72 del Reial decret 2612/96,
de 20 de desembre, pel que es modifica el
Reglament de població i demarcació territo-
rial de les entitats locals, es notifica a les per-
sones tot seguit relacionades o als seus repre-
sentants legals la incoació d�un expedient de
baixa del padró d�Habitants de la Granada
per complir les condicions de residència
establertes en l�article 54 de l�esmentat
Reglament.
NOM I COGNOMS§ DNI§ ADREÇA#

VIRGINIA IBARRA ABREGO§ 3868587§ C/ESTACIÓ,114#
EDWARD JANIK§ BM4691263§ C/POETA CABANYES, 13#




