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Gavà

ANUNCI

L'Ajuntament de Gavà, per mitjà de la
Junta de Govern Local en sessió de 15 de
gener de 2008, ha aprovat inicialment el
"Projecte de millora del c/ Sant Nicasi i Mag-
dalena Trías (OMO 02/08)" que conté l'Estudi
de Seguretat i Salut, i que té la consideració
d'obra municipal ordinària, com es dedueix
de l'Art. 234.2 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.

L'esmentat projecte es sotmet a informació
pública per termini de trenta dies, comptats a
partir del següent a la publicació del present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
a l'objecte de que es puguin formular, pels
interessats, reclamacions i al·legacions.
També es tindrà per aprovat definitivament
en el sol cas que, durant l'esmentat període
d'informació no hi hagués reclamacions ni
al·legacions.

Gavà, 17 de gener de 2008.
El Secretari General, Guillermo de Prada

Bengoa.

022008001643
A

Gavà

ANUNCI

L'Ajuntament de Gavà, per mitjà de la
Junta de Govern Local en sessió de 15 de
gener de 2008, ha aprovat inicialment el
"Projecte de substitució d'arbrat viari (OMO
01/08)" que conté l'Estudi de Seguretat i
Salut, i que té la consideració d'obra munici-
pal ordinària, com es dedueix de l'Art. 234.2
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.

L'esmentat projecte es sotmet a informació
pública per termini de trenta dies, comptats a
partir del següent a la publicació del present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
a l'objecte de que es puguin formular, pels
interessats, reclamacions i al·legacions.
També es tindrà per aprovat definitivament
en el sol cas que, durant l'esmentat període
d'informació no hi hagués reclamacions ni
al·legacions.

Gavà, 17 de gener de 2008.
El Secretari General, Guillermo de Prada

Bengoa.

022008001646
A

Gavà

ANUNCI

Publicació íntegre del text de la Modifica-
ció de l'article 7.1.d del Reglament Marc

d'organització i funcionament dels Consells
municipals de participació ciutadana i de
l'Annex II relatiu a la composició dels mem-
bres del plenari del Consell municipal del
Medi Ambient i Sostenibilitat.

Aprovat definitivament el text de la "Modi-
ficació de l'article 7.1.d del Reglament Marc
d'organització i funcionament dels Consells
municipals de participació ciutadana i de
l'Annex II relatiu a la composició dels mem-
bres del plenari del Consell municipal del
Medi Ambient i Sostenibilitat", que ha estat
tramitat per l'Ajuntament de Gavà de confor-
mitat 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 Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya, i tramesa
còpia de l'expedient complert als Serveis
Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques a Barcelona 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.

La Modificació de l'article 7.1.d del Regla-
ment Marc d'organització i funcionament
dels Consells municipals de participació ciu-
tadana i de l'Annex II relatiu a la composició
dels membres del plenari del Consell munici-
pal del Medi Ambient i Sostenibilitat, queda-
ran amb el següent redactat:
Art. 7.1.d)

"d) Un màxim de disset persones represen-
tants d'entitats, d'institucions o d'organismes
que realitzin activitats o desenvolupin pro-
grames relacionats amb l'àmbit d'actuació
del consell. "

ANNEX II

"D'acord amb allò que preveu l'article
7.1.d) d'aquest Reglament, la composició del
grup de membres del Plenari del Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat,
representants de la ciutadania ja sigui a pro-
posta de les entitats que representaran o, si
escau, a proposta de la Presidència, serà la
següent:

* Dos representants dels sindicats majori-
taris al Baix Llobregat.

* Un representant a proposta de les orga-
nitzacions empresarials.

* Dos representants del món de la pagesia.
* Un representant del Consell Municipal

de Comerç.
* Un membre de l'Institut Municipal de

Gestió del Patrimoni Cultural i Natural.
* Un representant de les universitats públi-

ques de Catalunya vinculades a la protecció
del medi ambient i a l'impuls del desenvolu-
pament sostenible.

* Tres representants de les entitats ecolo-
gistes i les associacions vinculades al medi
ambient.

* Un representant de la Federació d'Asso-

ciacions de Veïns de Gavà.
* Un representant de l'Entitat Metropolita-

na del Medi Ambient.
* Quatre veïns/veïnes de Gavà que desen-

volupin la seva acció associativa, professio-
nal o personal en l'àmbit temàtic d'aquest
Consell."

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 Justicia
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, 17 de gener de 2008.
Per ordre del Sr. Alcalde. El Secretari

General, Guillermo de Prada Bengoa.

022008001647
A

Gavà

ANUNCI

Publicació íntegre del text de l'art. 15.2 de
l'ordenança municipals sobre llicències de
guals i reserves de via pública.

Aprovat definitivament el text de la "Modi-
ficació de l'article 15.2 de l'Ordenança
municipal sobre llicències de guals i reserves
de via pública", que ha estat tramitat per l'A-
juntament 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'ex-
pedient complert als Serveis Territorials del
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques a Barcelona i a la Subdelega-
ció 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 de l'Art. 15.2 quedarà amb
el següent redactat:

"2.- En carrers on l'amplada de circulació
(ample de carrer menys ample de voreres
menys ample de zona d'aparcament), sigui
inferior a 3.25m i amb independència de
l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu
dels vehicles en la línia de façana, podran
sol·licitar-se guals de longitud 4.00 m (a
comptar entre els punts extrems i inicials de
la inflexió o modificació de l'aresta)."

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
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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, 17 de gener de 2008.
Per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari, Gui-

llermo de Prada Bengoa.

022008001651
A

Gavà

ANUNCI

Publicació íntegre del text de la Modifica-
ció de l'article 7.1.d del Reglament Marc
d'organització i funcionament dels Consells
municipals de participació ciutadana i de
l'Annex II relatiu a la composició dels mem-
bres del plenari del Consell municipal del
Medi Ambient i Sostenibilitat.

Aprovat definitivament el text de la "Modi-
ficació de l'article 7.1.d del Reglament Marc
d'organització i funcionament dels Consells
municipals de participació ciutadana i de
l'Annex II relatiu a la composició dels mem-
bres del plenari del Consell municipal del
Medi Ambient i Sostenibilitat", que ha estat
tramitat per l'Ajuntament de Gavà de confor-
mitat 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 Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya, i tramesa
còpia de l'expedient complert als Serveis
Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques a Barcelona 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.

La Modificació de l'article 7.1.d del Regla-
ment Marc d'organització i funcionament
dels Consells municipals de participació ciu-
tadana i de l'Annex II relatiu a la composició
dels membres del plenari del Consell munici-
pal del Medi Ambient i Sostenibilitat, queda-
ran amb el següent redactat:
Art. 7.1.d)

"d) Un màxim de disset persones represen-
tants d'entitats, d'institucions o d'organismes
que realitzin activitats o desenvolupin pro-
grames relacionats amb l'àmbit d'actuació
del consell."

ANNEX II

"D'acord amb allò que preveu l'article
7.1.d) d'aquest Reglament, la composició del
grup de membres del Plenari del Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat,
representants de la ciutadania ja sigui a pro-
posta de les entitats que representaran o, si

escau, a proposta de la Presidència, serà la
següent:

* Dos representants dels sindicats majori-
taris al Baix Llobregat.

* Un representant a proposta de les orga-
nitzacions empresarials.

* Dos representants del món de la pagesia.
* Un representant del Consell Municipal

de Comerç.
* Un membre de l'Institut Municipal de

Gestió del Patrimoni Cultural i Natural.
* Un representant de les universitats públi-

ques de Catalunya vinculades a la protecció
del medi ambient i a l'impuls del desenvolu-
pament sostenible.

* Tres representants de les entitats ecolo-
gistes i les associacions vinculades al medi
ambient.

* Un representant de la Federació d'Asso-
ciacions de Veïns de Gavà.

* Un representant de l'Entitat Metropolita-
na del Medi Ambient.

* Quatre veïns/veïnes de Gavà que desen-
volupin la seva acció associativa, professio-
nal o personal en l'àmbit temàtic d'aquest
Consell."

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, 17 de gener de 2008.
El Secretari general, p.o. del Sr. Alcalde,

Guillermo de Prada Bengoa.

022008001690
A

Gavà

ANUNCI

Publicació íntegre del text de l'art. 56 l'Or-
denança municipal reguladora dels usos de
les vies i espais públics.

Aprovat definitivament el text de la "Modi-
ficació de l'art. 56 de l'ordenança Municipal
reguladora dels Usos de les Vies i Espais
Públics", que ha estat tramitat per l'Ajunta-
ment 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'ex-
pedient complert als Serveis Territorials del
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques a Barcelona i a la Subdelega-
ció 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 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 de l'Art. 56 quedarà amb
el següent redactat:
"Article 56

1. L'Ajuntament podrà atorgar llicència
municipal per l'ús privatiu d'una plaça d'a-
parcament a la via pública per a persones de
mobilitat reduïda, sempre que ho permetin
les condicions de la circulació, quan s'acom-
pleixin les condicions següents:

1.1 Acreditar de forma fefaent l'empadro-
nament a Gavà en el cas de reserva d'esta-
cionament prop al domicili. Aquesta reserva
serà vigent les 24 hores del dia.

1.2 Acreditar de forma fefaent que el lloc
de treball es troba a Gavà en el cas de reser-
va d'estacionament prop al lloc de treball.
Aquesta reserva serà vigent d'acord amb l'ho-
rari de treball que haurà de justificar-se degu-
dament.

1.3 Acreditar la titularitat de la targeta d'a-
parcament per a persones de mobilitat reduï-
da que atorga l'ICASS.

1.4 No tenir en propietat o lloguer una
plaça d'aparcament a l'edifici de la seva
residència habitual i/o lloc de treball, o prò-
xim a ell.

1.5 Tenir el carnet de conduir i ésser el
conductor habitual del vehicle."

2. En el supòsit que la persona titular de la
targeta d'aparcament per a persones de
mobilitat reduïda consti com no conductor i
acrediti, per mitjà del corresponent certificat
emès per l'ICASS, que necessita d'una tercera
persona se li podrà concedir la reserva d'es-
tacionament personalitzat únicament pel
vehicle que habitualment el transporta, sem-
pre i quan a més es compleixen les condi-
cions establertes en l'apartat anterior.

3. En aquestes reserves d'estacionaments
únicament podran estacionar els titulars de la
llicència municipal concedida sense que
pugui ser utilitzades per altres usuaris. L'ús
indegut d'aquestes reserves d'aparcament
podrà comportar la revocació immediata de
la llicència municipal sense perjudici que
s'imposin, si s'escau, les sancions administra-
tives que corresponguin.

4. La llicència municipal per aquest ús pri-
vatiu d'una plaça d'aparcament a la via
pública per a persones de mobilitat reduïda
es concedirà pel mateix temps de vigència de
la targeta d'aparcament.

5. La llicència municipal podrà ser revoca-
da abans de la fi de la anualitat si es detecta i
verifica que les condicions anteriors han
desaparegut (canvi de domicili, canvi de
feina, adquisició de plaça d'aparcament,
etc.)."

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




