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rin interessats i deduir les reclamacions
adients.

Esplugues de Llobregat, 29 de maig de
2008.

L'Alcaldessa, Pilar Díaz Romero.

022008015463
A

Figaró-Montmany

EDICTE

Edicte de l'Ajuntament de Figaró-Mont-
many, sobre aprovació inicial de l'ordenança
reguladora de les bases que han de regir l'a-
torgament de subvencions municipals a enti-
tats i associacions sense ànim de lucre.

El Ple de l'Ajuntament de Figaró-Mont-
many, en sessió de data de 30 de maig de
2008 aprovà inicialment l'Ordenança regula-
dora de les Bases que han de regir l'atorga-
ment de subvencions municipals a entitats i
associacions sense ànim de lucre i, acordà el
seu sotmetiment a un període d'informació
pública durant 30 dies hàbils, mitjançant la
inserció d'un edicte en el tauler d'anuncis de
la corporació i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes de pre-
sentació de possibles al·legacions i/o recla-
macions. El termini d'informació pública
comença a comptar a partir de l'endemà de
la publicació de l'anunci en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

L'expedient esmentat es podrà consultar a
les oficines municipals tots els dies labora-
bles, entre les 10:00 hores i les 13.00 hores, i
els dijous tarda entre les 17:00 hores i les
20:00 hores.

Cas de no presentar-se al·legacions durant
l'esmentat període d'informació pública, l'a-
provació de l'esmentada ordenança esde-
vindrà definitiva, i es procedirà a la seva
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i en el tauler d'anun-
cis de l'Ajuntament, per al general coneixe-
ment i efectes, i una referència d'aquest
anunci s'inserirà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Figaró-Montmany, 4 de juny de 2008.
La Secretària, Maria Rosa Pons i Ferré.

022008015859
A

Font-rubí

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 Font-rubí per
complir les condicions de residència esta-
blertes en l'article 54 de l'esmentat Regla-

ment.
Sr. Llibert Rovira Escofet amb DNI núm.

77288652G.
No havent-se pogut practicar comunicació

individualitzada a les persones relacionades,
per mitja d'aquest Anunci se'ls notifica el trà-
mit d'audiència per tal que presentin les
al·legacions que estimin pertinents en el ter-
mini de 15 dies a partir del dia següent al de
la seva publicació. Les al·legacions es podran
presentar, en horari d'oficina, a l'Ajuntament
de Font-rubí.

Complert el termini previst, i previ informe
favorable del Consell d'Empadronament, es
procedirà a la Baixa d'aquells que no hagin
manifestat el seu desacord amb el contingut
de l'expedient. Cal recordar que aquesta
baixa tindrà també efectes en el Cens Electo-
ral.

Font-rubí, 26 de maig de 2008.
L'Alcalde-President, Xavier Lluch i Llopart.

022008015359
A

La Garriga

EDICTE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

Formulat i retut el compte general munici-
pal del pressupost de l'Ajuntament de la
Garriga, de la Fundació Pública Agrària la
Garriga i de l'Organisme Autònom de Mit-
jans de Comunicació, corresponents a l'exer-
cici del 2007, i dintre del termini legal esta-
blert a l'article 212.2 "Retiment, publicitat i
aprovació del compte general" del text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març i l'article 101 del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, es fa públic que l'esmen-
tat compte, amb els documents que el justifi-
quen i el dictamen de la Comissió Especial
de Comptes, s'exposen al públic pel termini
de quinze dies durant els quals i vuit dies
més, els interessats podran formular per escrit
les al·legacions que estimin pertinents durant
el període d'exposició pública, de conformi-
tat amb allò que disposa l'article 212.3 del
text refós de la llei reguladora de les Hisen-
des locals i altres disposicions vigents.

La Garriga, 29 de maig de 2008.
L'Alcaldessa-Presidenta, Neus Bulbena i

Burdó.

022008015475
A

Gavà

ANUNCI

PUBLICACIO ÍNTEGRE DEL TEXT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE L'ORDENANÇA METROPOLITANA DE
EDIFICACIÓ

Aprovat definitivament el text de la "Modi-

ficació puntual de l'Ordenança Metropolita-
na d'Edificació (articles 70.1, 106.1, 111.4,
112.1, 5 i 6, 114 i 115)", 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 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 puntual dels articles 70.1,
106.1, 111.4, 112.1,5 i 6, 114 i 115-de la
Ordenança Metropolitana d'Edificació al
terme municipal de Gavà, queda redactada
de la manera següent:
Art. 70. de les OME, s'afegeix un apartat al
punt 1:

Per poder fer compatible l'aparcament a
planta baixa o soterrani, es podran reduir
aquestes mides en parcel·les amb façana
petita, però no es podrà reduir l'espai de pas
a menys d'1,20 m.
Art. 106 de les OME, es modifica el punt 1:

D'acord amb els articles 280 i 287 de les
Normes urbanístiques del Pla general metro-
polità, els aparcaments i els garatges aparca-
ment s'assimilen a l'ús industrial a efectes de
la seva admissió per a l'emplaçament i la
situació en que es trobin. Tanmateix, en cas
d'allotjat un màxim de cinc vehicles automò-
bils en un local de superfície no superior a
100 m2 no quedaran subjectes a la tramita-
ció establerta a la Llei d'Intervenció Integral
de la Administració ambiental.
Art. 111 de les OME, es modifica el punt 4:

Els aparcaments hauran de disposar
d'accés per a vianants des de l'exterior d'a-
cord amb la normativa sobre prevenció d'in-
cendis. La longitud del recorregut d'evacua-
ció serà com a màxim de 35 m., indepen-
dentment de la superfície de l'aparcament i
del nombre de sortides.
Art. 112 de les OME, es modifica el punt 1:

L'amplària mínima dels accessos per a un
sòl sentit de circulació no podrà ser inferior a
3 m., independentment de l'amplada del
carrer.
Art. 112 de les OME, es modifica el punt 5:

Els garatges aparcaments amb capacitat
per més de 100 places hauran de disposar
almenys d'un accés per a dos sentits de cir-
culació d'un ample no inferior a 5,40 m. o de
dos accessos per un sol sentit de 3 m.
d'amplària mínima per a cada un. Aquesta
amplària s'haurà de respectar a l'entrada i en
el tram corresponent, almenys, als primers 4
m. A partir de l'entrada.
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Art. 112 de les OME, es modifica el punt 6:
Els garatges-aparcament amb capacitat per

a més de 220 places, hauran de tenir com a
mínim 2 accessos, que en aquest cas serà
senyalitzat de manera que s'hi estableixi el
sentit únic de circulació.
Art. 114 de les OME, es modifica:

Es podrà autoritzar la instal·lació d'aparells
muntacotxes per a l'accés al garatge-aparca-
ment amb les següents conclusions:

1) S'instal·larà un aparell per cada vint pla-
ces o fracció.

2) La instal·lació es podrà fer a la línia de
façana. El muntacotxes, en cas de no utilitza-

ció, es col·locarà sempre a nivell de planta
baixa. S'haurà de col·locar a l'exterior un
semàfor que senyalitzarà el seu funciona-
ment.

Amb caràcter general, també s'admetran
plataformes giratòries i rampes mòbils.
Art. 115. de les OME, es modifica:

L'accés de vianants des de l'exterior es
farà d'acord amb la normativa sobre preven-
ció d'incendis.

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, 29 de maig de 2008.
El Secretari, Guillermo de Prada Bengoa.

022008015348
A

Granollers

EDICTE

Es fa públic que els vehicles que consten a
la relació que es detalla a continuació, amb
indicació de la matrícula, marca, model, titu-
lar i última població de residència coneguda
del titular, porten més de 30 dies seguits esta-
cionats al mateix lloc i presenten símptomes
que en fan presumir racionalment el seu
abandonament, o bé han estat retirats de la
via pública perquè presentaven símptomes
evidents d'abandonament, o bé desperfectes
que en feien impossible el desplaçament pels
seus propis mitjans, representaven un perill

greu per a les persones o bé els faltaven les
plaques de matriculació, així com, d'altres,
que també han estat qualificats d'abandonats
en haver transcorregut més de dos mesos del
seu ingrés a dipòsit.

D'acord amb allò que disposa l'article
71.1 b) del Text articulat de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu
339/1990, modificat per la Llei 5/1997, de 24
de març i l'article 55.1.a) de l'Ordenança de
circulació de vehicles i vianants de l'Ajunta-
ment de Granollers.

Havent donat compliment al que disposa
l'article 59.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-

cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, si en un termini de 20 dies
hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, aquests
vehicles continuen estacionats a la via públi-
ca sense que els seus titulars hagin esmenat
les deficiències que presentaven, es retiraran
amb la grua municipal, es traslladaran a un
gestor autoritzat de vehicles fora d'ús i se'n
tramitarà d'ofici la baixa definitiva a la Pre-
fectura Provincial de Trànsit, amb càrrec al
titular del vehicle de les despeses que aquests
tràmits ocasionin, d'acord amb l'Ordenança
Fiscal 2.8 de l'Ajuntament de Granollers.

MATRÍCULA§ MARCA§ MODEL§ TITULAR§ POBLACIÓ#

B-3443-GV§ PEUGEOT§ 205 GR§ PAOLA ORTIZ ALBA§ GRANOLLERS#
B-6779-NT§ VOLSKWAGEN§ 1.9 D ISOTERMO§ CHEICKH MINKAEL DOUKOURE§ GRANOLLERS#
B-9754-KF§ RENAULT§ R-19§ SEYE EL HADJI§ GRANOLLERS#
C-2989-BBN§ YAMAHA§ 3WG CY 50§ ANA MA. CORBACHO PACHECO§ GRANOLLERS#
C-6256-BLP§ DERBI§ VARIANT START§ BAFODE SYLLA§ CANOVELLES#

MATRÍCULA§ MARCA§ MODEL§ TITULAR§ POBLACIÓ#

H-797-JLB§ FORD§ TRANSIT§ DESCONEGUT§ DESCONEGUT#
7492-CTC§ FORD§ FIESTA§ E. PATRICIO JARAMILLO ESCOBAR§ CARDEDEU#
B-2431-OU§ SEAT§ CORDOBA§ EL KHALIL NAIEB IBRAHIM§ CANOVELLES#
BICICLETA§ CONOR§ MOUNTAIN BIKE§ DESCONEGUT§ DESCONEGUT#
B-2802-TT§ DAEWOO§ LANOS§ BELHA AMAR M HANA§ LES FRANQUESES DEL VALLÈS#

Granollers, 2 de juny de 2008.
La Secretària general per delegació de l'A-

juntament de Granollers, Àngels Badia i Bus-
quets.

022008015867
A

L'Hospitalet de Llobregat

EDICTE

Havent-se extraviat l'original del resguard
de garantia dipositada per Modesto Jiménez
Matas, en la Tresoreria d'aquest Ajuntament,
per import de set-cents cinquanta EUR amb
seixanta-vuit cts, per tal de respondre de les
obligacions derivades del dipòsit en garantia
de la reposició de la vorera del gual del
carrer Abedul, número 3, es fa públic per a
general coneixement que, durant el termini
de 15 dies, qualsevol interessat podrà presen-
tar les reclamacions que cregui convenients
contra la cancel·lació de dita fiança.

Cas que no se'n presenti cap, quedarà
anul·lat i sense validesa l'esmentat resguard i
es procedirà a emetre el corresponent dupli-
cat.

L'Hospitalet de Llobregat, 27 de maig de
2008.

El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Mobilitat i
Cooperació, p.d., el Cap de Serveis de Con-
tractació, Pedro Verano Casas.

022008015429
A

L'Hospitalet de Llobregat

EDICTE

Aprovat per l'ajuntament Ple en sessió
celebrada en data 3 de juny de 2008, l'expe-
dient de modificació de crèdits 130/2008 �
Crèdits Extraordinaris, dels pressupostos
generals d'aquesta administració municipal
per a l'exercici 2008, per import de dos-cents
tretze mil nou-cents seixanta-vuit EUR amb
cinquanta-cinc cèntims (213.968,55 EUR),
s'exposa al públic l'expedient aprovat amb
els seus antecedents en el termini de quinze
dies hàbils contats a partir del següent de la
publicació del present edicte en el BUTLLETÍ




