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Referència de
lAnnex III de
la Llei 3/98#

Denominació§

9. ACTIVITATS AGRÍCOLES,

AGROINDUSTRIALS I RAMADERES§

#

1. Instal·lacions per a leliminació i laprofitament de canals o restes
danimals, amb una capacitat de tractament igual o inferior a 1
t/d§

9.1#

2. Assecatge del pòsit del vi§

9.2#

3. Assecatge del llúpol amb sofre§

9.3#

4. Assecatge de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials§

9.4#

5. Desmotatge del cotó§

9.5#

6. Extracció química sense refinar dolis vegetals§

9.6#

7. Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:§
a) Places daviram<=2.000>30§
b) Places de porcs dengreix<=200>10§
c) Places de truges >5 i <50§
d) Places de vacum dengreix >5 i <50§
e) Places de vacum de llet >5 i <50§
f) Places doví i de cabrum >10 i <500§
g) Places dequí >5 i <50§
h) Places de qualsevol altra espècie animal no continguda
específicament en qualsevol dels annexos de la Llei equivalents a més de 5 i menys de 50 unitats ramaderes (UR), prenent com a base de referència daquestes el vacum de llet (1
UR= 1 plaça de vacum de llet)§
8. Instal·lacions daqüicultura, amb una capacitat de producció
inferior a 1 t/dia§

#
#

#

#

#
#

9.7#

#

9.8#

10. ALTRES ACTIVITATS§
1. Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, dobjectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en
particular per a aprestar-£ los, estampar-£ los, revestir-£ los i desgreixar-£ los, impermeabilitzar-£ los, encolar-£ los, lacar-£ los, netejar-£ los o
impregnar-£ los, amb una capacitat de consum de menys o igual a
150 Kg. de dissolvent per hora i menys o igual a 200 t/any§

#

10.1#

2. Instal·lacions dassecatge amb llit fluid, forn rotatori i daltres,
quan la potència de la instal·lació sigui fins a 1.000 tèrmies per
hora§

10.2#

3. Argentament de miralls§

10.3#

4. Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o uns
altres abrasius§

10.4#

5. Emmagatzematge o envasament de dissolvents i productes químics§

10.5#

#

6. Envasament daerosols§

10.6#

7. Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents§

10.7#

8. Fabricació de fibra òptica§

10.8#

9. Manteniment i reparació de vehicles amb motor, amb una
superfície inferior a 500 m2, llevat dels que fan operacions de
pintura. Queden exclosos els tallers de reparació elèctrica,
excepte proves de clàxon, aire condicionat i autoràdio amb
superfície de local inferior a 100 m2. També queden exclosos els
tallers de reparació de bicicletes§

10.9#

10. Laboratoris danàlisi, amb una superfície inferior a 75 m2
(excloent-£ ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
Queden exclosos els laboratoris annexes a farmàcies amb
superfície de laboratori inferior a 75 m2§

10.10#

11. Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen
fins a 1 t/any daquests dissolvents§

10.11#

12. Fabricació darticles de joieria, orfebreria, argenteria i similars,
amb una superfície fins a 200 m2, exclosos els tallers de fabricació darticles de joieria argenteria i similar amb superfície
inferior a 50 m2 i que no disposin de cap sistema descalfament, llevat que sigui elèctric§

10.12#

13. Tallers mecànics, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, llevat dels que disposen dinstal·lacions de pintura i tractaments de superfícies§

10.13#

14. Hosteleria amb nombre dhabitacions no superior a 50§

10.14#

15. Indústries i magatzems amb una càrrega de foc igual o inferior a
250.000 M joules. Queden exclosos els autoserveis dalimentació amb una superfície màxima de 100 m2§

10.15#

16. Taller de serralleria§

10.17#

17. Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i
reprodueixen animals que no estan compresos en els anteriors
annexos i que ultrapassen lequivalent a 500 Kg. de pes viu§

10.18#

18. Centres de cria i subministrament i centres usuaris danimals
dexperimentació§

10.19#

19. Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints dimpressió sobre qualsevol suport i la cuita i lassecatge corresponents, quan la quantitat emmagatzemada daquestes substàncies en els tallers és inferior a 1.000 Kg.§

10.20#

20. Establiments públics, com restaurants, cafès i cafeteries, bars i
similars, cafès musicals, cafès concert i altres espectacles musicals o de dansa§

10.21#

davant la Sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. No obstant
es pot interposar qualsevol altre si es considera convenient.#

Argentona#

cada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
283 del dia 25 de novembre de 2000, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 3279 del dia 4 de desembre de 2000, i
al diari La Vanguardia del dia 18 de
novembre de 2000, sense que shagin presentat al·legacions ni reclamacions, es fa
pública la seva aprovació definitiva, amb el
tenor literal següent:#

Transcorregut el termini dinformació
pública a que es va sotmetre lacord plenari
de data 3 de novembre de 2000, daprovació
de lOrdenança municipal reguladora de lexercici dactivitats en règim de comunicació
prèvia, quina aprovació inicial va ser publi-

Referència de
lAnnex III de
la Llei 3/98#

Denominació§

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la publicació daquest
edicte, recurs contenciós administratiu

EDICTE#

31 / 1 / 2001
¢

Argentona, 23 de gener de 2001.#
LAlcalde, Antoni Soy i Casals.#
022001001633
)

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LEXERCICI DACTIVITATS EN RÈGIM
DE COMUNICACIÓ PRÈVIA#
TÍTOL I#
DISPOSICIONS GENERALS#
Capítol I#
Objectiu i àmbit daplicació#
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Article 1#
Aquesta Ordenança té per objecte regular
el règim jurídic de lexercici dactivitats en
règim de comunicació prèvia.#
De conformitat amb el que disposen els
articles 92.2, 96 i 97 del Decret 179/95 de
13 de juny pel qual saprova el Reglament
dobres, activitats i serveis dels ens locals en
aquest municipi queden sotmesos al règim de
comunicació prèvia:#
A) Les activitats incloses a lannex III de la
Llei 3/98 de 27 de febrer de la intervenció
integral de lAdministració Ambiental que no
estiguin incloses en lannex I del Reglament
Municipal per regular les llicències dobertura destabliment per a determinades Activitats
incloses a lannex III de la Llei 3/98 de 27 de
febrer de la Intervenció Integral de lAdministració Ambiental.#
B) Lexercici de les activitats i
instal·lacions que no siguin susceptibles dafectar al medi ambient, la seguretat o la salut
de les persones, la flora, la fauna o els béns,
és a dir les innòcues.#
No obstant el que sestableix a lapartat
anterior, quan a lemplaçament, local o lloc
on es pretén dur a terme lactivitat projectada
sigui necessari realitzar qualsevol tipus dobres que requereixin la presentació de projecte tècnic, és a dir obres majors, conforme
al que disposen els articles 75 del ROAS,
lactivitat quedarà subjecte al règim de llicència dobertura destabliment la qual es tramitarà i resoldrà simultàniament amb la preceptiva llicència dobres, sempre que les sol·licituds dambdues llicències es presentin a lhora.#
Tampoc serà daplicació el règim de
comunicació prèvia quan la normativa sectorial reguli per a la instal·lació o activitat concreta que es vulgui exercir, latorgament
duna llicència específica supòsit en que sestarà a allò que disposi dita normativa.#
Article 2#
El règim de comunicació prèvia produirà
efectes entre lAjuntament i el titular de lactivitat, però no modificarà pas les situacions
jurídiques privades entre aquest últim i terceres persones estranyes a la relació jurídica-£
administrativa.#
Article 3#
La comunicació prèvia sentén en tot cas,
sense perjudici de tercers i salvat el dret de
propietat i no exclourà la necessitat de lobtenció daltres autoritzacions o permisos daltres persones o Administracions públiques
competents.#
No podrà pas ésser invocada per excloure
o minorar la responsabilitat civil o penal en
que hagués pogut incórrer el titular de lactivitat al portar-£ la a terme.#
Capítol II#
Documentació a presentar#
Article 4#
La comunicació prèvia sajustarà als
models que sadjunten com a annex A i B;
lannex A per a activitats incloses a lannex III
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de la LIIAA i sotmesos al règim de comunicació prèvia i lannex B per activitats innòcues
no incloses en la LIIAA, i ha contenir les
dades que estableix, per a les sol·licituds,
lArt. 70.1 de la LPAC; es presentarà en el
Registre General de lAjuntament, o en qualsevol altra de les formes previstes a lArt.
38.4 de la LPAC acompanyada de la documentació, que per a cada tipus dactivitats, es
determina en els annexos C i D de la present
Ordenança.#
Així mateix sacompanyarà de lautoliquidació acreditativa del pagament de la taxa
Municipal corresponent (OF núm. 60). La
comunicació no produirà cap efecte ni es tramitarà si no sha efectuat el dit pagament. En
aquest supòsit el còmput del termini perquè
lactivitat comunicada quedi legitimada
començarà a comptar a partir de la data en
què es presenti el resguard acreditatiu del
pagament de lesmentada taxa.#
Quan la comunicació es presenti en altres
registres que no sigui el Municipal, el còmput
del termini per a la legitimació de linici de
les obres es computarà des de la data en què
la sol·licitud tingui entrada en el Registre
General de lAjuntament dArgentona.#
Capítol III#
Procediment#
Article 5#
Si en el termini dun mes des de la presentació de la comunicació, ladministració no
manifesta de manera motivada la disconformitat, lactivitat comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-£ se, sempre que sigui
conforme amb la normativa aplicable.#
Durant el termini esmentat en lapartat
anterior lAjuntament ha de requerir, si sescau, al comunicant de lactivitat als efectes
següents:#
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada o,#
b) Perquè ladapti a la normativa que sigui
aplicable, impedint que lactivitat es porti a
terme, fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, latorgament de la qual sha dajustar
al que preveu la normativa vigent.#
En els supòsits anteriors la notificació del
requeriment a linteressat suspèn el còmput
del termini dun mes previst a lapartat primer.#
Capítol IV#
Normes complementàries#
Article 6#
El titular duna activitat subjecte a comunicació prèvia, que pretengui modificar-£ la
substancialment, haurà de tornar a fer una
nova comunicació dacord amb les determinacions daquesta Ordenança.#
Article 7#
Les instal·lacions industrials han destar
projectades, instal·lades, utilitzades i mantingudes de manera que no comprometin la
seguretat de les persones, dels béns o del
medi.#
Article 8#

Dacord amb el que estableix larticle 6 de
la Llei Catalana 13/87 de 9 de juliol de seguretat de les instal·lacions industrials i lArt. 3
del RD 2135/80 de 26 de setembre, sobre
liberalització en matèria dinstal·lació,
ampliació i trasllat dindústries:#
£- Lautor del projecte és responsable que
aquest sadapti a les condicions de seguretat
requerides.#
-£ El tècnic o lentitat que emet el certificat
final dobra és responsable de ladaptació de
lobra al projecte i de ladopció de les mesures i, del compliment de les condicions de
seguretat requerides en lexecució del projecte.#
-£ El titular de la instal·lació és responsable
de lús, la conservació i el manteniment de
les instal·lacions dacord amb les condicions
de seguretat requerides.#
£- Les persones, les empreses o les entitats
que intervenen en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la inspecció i el control
de les instal·lacions industrials són responsables del compliment de les condicions de
seguretat requerides.#
Article 9#
La transmissió de la titularitat de lexercici
de lactivitat subjecte al règim de comunicació prèvia requerirà també prèvia comunicació a lAjuntament, en que sacrediti la subrogació del nou titular en els drets i deures del
titular originari.#
Transcorregut el termini dun mes a comptar des de la data de comunicació sense que
lAjuntament hagi notificat la no procedència
de la transmissió, es considerarà aquest plenament eficaç.#
Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de lantic titular
són assumides pel nou titular.#
Si es produís la transmissió sense efectuar
la comunicació corresponent o sense que
shagi donat compliment a les mesures de
garantia legalment establertes, lantic i el nou
titular queden subjectes de forma solidària a
totes les responsabilitats i les obligacions
derivades de lexercici de lactivitat.#
Article 10#
Caducaran els efectes de la comunicació
prèvia si lactivitat corresponent interrompés
el seu funcionament per un termini superior a
6 mesos.#
En aquest supòsit serà necessari efectuar
nova comunicació prèvia, dacord a la normativa vigent en aquell moment.#
Article 11#
Les activitats incloses en lannex III de la
Llei 3/98 de 28 de febrer de Intervenció Integral de lAdministració Ambiental, subjectes
a comunicació prèvia resten sotmeses al
règim de verificació tècnica i periòdica de
caràcter ambiental que acrediti el compliment dels requisits exigits segons el sistema
previst reglamentàriament.#
LAjuntament podrà efectuar les inspeccions que estimi oportunes, de les activitats
subjectes al règim de comunicació prèvia,
per tal de comprovar la seva adequació a la
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comunicació, a la normativa aplicable, i que
no ocasionin pertorbació de cap mena, que
pugui produir sorolls, vibracions, bafs, pols,
olors, etc., suposin un risc per a les persones,
les coses o el medi ambient.#
Article 12#
Si es comprovés que lexercici de lactivitat no sajusta a la comunicació prèvia, o
encara que ajustant-£ se produís qualsevol
tipus de pertorbació que suposi un risc per a
les persones, les coses o el medi ambient, es
requerirà al titular perquè, en el termini que
els Serveis Tècnics municipals senyalin, que
en cap cas serà inferior a 15 dies ni superior
a 3 mesos, ajusti lactivitat a les condicions
de la comunicació o adopti els dispositius
que correspongui, que shauran despecificar
en lesmentat informe tècnic, per eliminar la
pertorbació que es produeixi.#
Transcorregut el termini concedit, els Serveis Tècnics comprovaran si el titular ha
donat compliment a lordenat, i en cas negatiu informaran si en atenció a la transcendència i importància de les condicions incompletes o de les pertorbacions ocasionades, és
o no convenient concedir un segon i darrer
termini per al seu compliment.#
Finalitzats els terminis concedits sense que
el titular hagi complimentat el requeriment i
previ el tràmit daudiència, sacordarà el cessament provisional de lactivitat o instal·lació
que es tracti, fins que el titular compleixi lordenat.#
Una vegada complimentat lordenat el
titular ho posarà en coneixement de lAjuntament i dins dels 5 dies següents, els Serveis
Tècnics municipals efectuaran loportuna
comprovació i emetran linforme que correspongui, i la seva vista, dins dels 3 dies
següents es disposarà laixecament de la suspensió o el seu manteniment segons procedeixi.#
Si transcorren 6 mesos des que es disposi
el cessament sense que el titular hagi donat
compliment a lordenat, i previ tràmit daudiència, es disposarà el cessament definitiu
de lactivitat. En aquest supòsit no podrà iniciar-£ se de nou lesmentada activitat sense
efectuar nova comunicació dacord amb els
tràmits que preveu la present Ordenança i la
normativa vigent en aquell moment.#
Article 13#
Les activitats subjectes a comunicació prèvia, que iniciïn el seu funcionament sense
haver-£ la efectuat, tindran la consideració de
clandestines i es podrà ordenar la seva clausura o cessament, prèvia audiència del titular, si es comprova que afecta el medi
ambient o a la seguretat o salut de les persones. En altre cas es requerirà al titular perquè
en el termini de quinze dies sol·liciti la
llicència i de no fer-£ ho es disposarà la seva
clausura i cessament.#
Lesmentada clausura o cessament no
constitueix sanció, si no restauració de lordre jurídic infringit, i per tant, és compatible
amb la imposició de la sanció que pogués
imposar-£ se en aplicació del règim sancionador previst en la Llei 3/98 de 27 de febrer de
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la Intervenció Integral de lAdministració
Ambiental, al seu Reglament i a la resta de
disposicions daplicacions.#
EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DACTIVITAT
INCLOSA EN LANNEX III DE LA LIIAA I SOTMÈS AL
RÈGIMEN DE COMUNICACIÓ#

ANNEX A#
En/Na ......., en nom i representació de
......., amb domicili fiscal a ........, c/ ..........,
CP ......., Tel. ........#
Exposa:#
Que desitja exercir una activitat inclosa en
lAnnex III de la LIIAA, segons el Reglament
General de Desplegament de la Llei 3/1998
de 27 de febrer de la Intervenció Integral de
lAdministració Ambiental i que està sotmesa
al règimen de comunicació, destinada a
........., i ubicada a .......... dArgentona.#
Sadjunta la documentació relacionada al
dors.#
Sadjunta així mateix autoliquidació acreditativa del pagament de la taxa corresponent.#
Argentona ..... d..... de 19....#
(Signatura)#
EXPEDIENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DUN
ESTABLIMENT NO INCLÒS EN LA LIIAA#

ANNEX A#
En/Na ......., en nom i representació de
......., amb domicili fiscal a ........, c/ ..........,
CP ......., Tel. ........#
Exposa:#
Que desitja exercir una activitat (no
comprés en la LIIAA) destinat a ..........., ubicat a ............ dArgentona.#
Sadjunta la documentació relacionada al
dors.#
Sadjunta així mateix autoliquidació acreditativa del pagament de la taxa corresponent.#
Argentona ..... d..... de 19....#
(Signatura)#
ANNEX C#
Documentació que cal presentar al comunicar linici de lactivitat inclosa en lAnnex
III de la LIIAA i sotmès al règimen de comunicació:#
-£ Fotocòpia del DNI i NIF.#
£- Fotocòpia del NIF del titular.#
£- Projectes denginyer, degudament vista
pel Col·legi professional (3 exemplars), la
memòria dels quals haurà dindicar el compliment dels paràmetres urbanístics que regulen les activitats industrials, en especial categoria, superfícies i potències màximes admeses.#
-£ Certificat tècnic ajustat el Reglament de
desenvolupament de la Llei LIIAA.#
£- Escriptura constitució social.#
£- Escriptura poders del firmant.#
£- Cens Industrial (cos de tallers).#
£- Autoritzacions referents als Reglaments
de Seguretat Industrial.#
£- Butlletí elèctric, gas o GLP.#
£- Qüestionaris de qualificació, un per pro-

jecte presentat.#
-£ Quadre urbanístic.#
£- Declaració jurada de veïns colindants,
tant plantes superiors com inferiors i/o costats
(indicant nom, cognom i adreces).#
£- Fotocòpia alta IAE referida a Argentona,
amb lautoliquidació (o compromís de fer
lalta abans diniciar lactivitat).#
£- Escriptura propietat i IBI o contracte de
lloguer.#
Notes:#
1. Per labocament daigües residuals al
clavegueram es precisa del tràmit corresponent davant del Consell Comarcal del Maresme, en el cas que pel tema dactivitats es
requereixi.#
2. Cal tenir present que els establiments o
oficines obligats a disposar de mesures de
seguretat (en matèria de seguretat privada)
han de tramitar davant de la Delegació del
Govern de la Generalitat la corresponent
sol·licitud dobertura a efectes de seguretat.#
3. En els locals de pública concurrència
cal indicar laforament de públic i el de personal.#
4. Per labocament daigües residuals a
llera pública sha de tramitar lautorització
dabocament.#
5. En el cas de tenir-£ se que realitzar obres
per ladequació de les instal·lacions a lactivitat cal tramitar expedient dobres.#
ANNEX D#
Documentació que cal presentar al comunicar lobertura dun establiment no comprés
en els annexos de la LIIAA:#
£- Fotocòpia del DNI del signant.#
£- Fotocòpia del NIF del titular.#
£- Fotocòpia escriptures de constitució de la
societat i poders del signant.#
£- Plànol del local indicat: Lemplaçament
del lavabo i com ventila, la col·locació dels
extintors, llums demergència, emplaçament
etc.#
-£ Titularitat professional (perruqueries,
acadèmies, etc.).#
-£ Certificat Tècnic visat sobre seguretat,
tranquil·litat i aptitud del local pel desenvolupament de lactivitat, tant des del punt de
vista urbanística com funcional.#
£- Fotocòpia butlletins o Certificats revisió
dinstal·lacions elèctriques, butà o gas.#
£- Memòria explicativa de lactivitat i instal·lacions en el cas destabliments de
comerç minorista dalimentació.#
£- Escriptura de propietat o contracte darrendament.#
Rètols: Cas de voler instal·lar rètol a façana cal sol·licitar-£ lo independentment, i no es
podrà autoritzar fins que hagi passat el termini que lAjuntament es doni per assabentat de
lobertura.#
Notes:#
1. Cal tenir present que els establiments o
oficines obligats a disposar de mesures de
seguretat (en matèria de seguretat privada)
hauran de tramitar davant de la Delegació al
Govern de la Generalitat la corresponent
sol·licitud dobertura a efectes de seguretat.#
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2. En el cas de tenir-£ se que realitzar obres
per ladequació de les instal·lacions a lactivitat cal tramitar expedient dobres.#
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la publicació daquest edicte, recurs contenciós administratiu
davant la sala corresponent del tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. No obstant
podreu interposar-£ ne qualsevol altre si no
considereu convenient.#
Argentona, 17 de gener de 2001.#
LAlcalde, Antoni Soy i Casals.#
022001001634
)

Badalona#
ANUNCI#
Aprovat per Decret del Regidor delegat de
lÀrea dHisenda, de data 10 de gener de
2001, el padró de contribuents, per a lany
2001, corresponent al concepte de conservació de cementiris, es posa en coneixement
dels interessats, mitjançant el present anunci,
que lesmentat padró estarà exposat al públic
en el Departament de Gestió Tributària, Via
Augusta, 29-£ 31, per tal que el puguin examinar i presentar les reclamacions que creguin
convenients, durant un termini de quinze
dies. Lexposició del padró produeix els efectes de notificació de la quota a cadascun dels
interessats.#
Contra la present resolució hi cap recurs
de reposició davant aquesta Regidoria dHisenda, en el termini dun mes comptat des
del dia següent al de la finalització del període dexposició pública.#
La interposició del recurs no paralitzarà,
per si mateixa, lacció administrativa pel
cobrament de les quotes que es notifiquen a
menys que es demani dintre del termini per a
interposar-£ lo, la suspensió de lexecució de
lacte impugnat, acompanyant garantia que
cobreixi la totalitat del deute tributari més
linterès de demora originat per la suspensió
fins la resolució del recurs iniciat, de conformitat amb el que preveu larticle 14 de la Llei
39/88, Reguladora dHisendes Locals.#
El període voluntari de cobrament sha
fixat des del dia 15 de gener de 2001 al 15
de març de 2001, i es podrà pagar en qualsevol Caixa o Banc dels establerts en aquesta
ciutat.#
Finalitzat lesmentat termini de pagament
siniciarà el procediment de constrenyiment,
el qual reportarà el recàrrec corresponent, els
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que soriginin.#
Així mateix podeu interposar contra
aquesta resolució qualsevol altre recurs que
es consideri convenient i que pertoqui.#
Badalona, 10 de gener de 2001.#
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LAlcaldessa, p.d. el Regidor de lÀrea
dHisenda, José Manuel Sánchez Rodríguez.#
022001001499
)

Badia del Vallès#
EDICTE#
Incoat expedient per a la tramitació de
baixa dofici del Padró municipal dhabitants,
és preceptiu que amb caràcter previ a la formulació de proposta de resolució, es disposi
un termini daudiència perquè els interessats
puguin manifestar la seva conformitat amb la
mateixa.#
Mitjançant aquest anunci, dacord amb el
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es practica tràmit daudiència, per un
període de deu dies hàbils des que es publiqui aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè les persones que després
sindiquen, puguin comparèixer, atès que no
sels hi ha pogut notificar de forma personal.#
Sr. Francisco Vera Esparraga.#
Badia del Vallès, 19 de gener de 2001.#
LAlcalde, José Luis Jimeno Sáez.#
022001001574
)

Barcelona#
Districte dHorta£-Guinardó#
EDICTE#
Des dels Serveis Tècnics del Districte
dHorta -£ Guinardó es segueix lexpedient
número 07-£ 1999-£ 0357 relatiu a la finca de
lAvinguda Can Baró, 16 de Barcelona.#
Intentada la notificació a Herranz i Cía,
S.C.P. de la resolució de la Il·lma. Sra. Regidora del Districte dHorta Guinardó de 28 de
novembre de 2000, no sha pogut practicar.
Aquesta resolució literalment diu el següent:
Acceptar de conformitat amb els articles 90
i ss. de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, el desistiment a la
sol·licitud de llicència dactivitat per a torrat i
envasat de cafè a lAvinguda Can Baró, 16,
de Barcelona, formulada per Ma. Eugènia
Herranz Narro, en rep. dHerranz y Cía.,
S.C.P., atès que en aplicació de lOrdenança
Fiscal número 3.3 reguladora de les Taxes
per Serveis Urbanístics en el seu epígraf
2.2.11 i segons linforme tècnic de 30 dagost
de 2000 es constata, que procedeix retornar
87.920 pessetes corresponents 63.600 pessetes al 50% de les taxes autoliquidades i
24.320 pessetes a la posada en servei. Per
tant procedeix, declarar com a ingrés indegut
les 87.920 pessetes abonades de més, i en
conseqüència iniciar els tràmits adients per
tal de retornar a la interessada lesmentada
quantitat. És per això que, de conformitat
amb allò que estableix larticle 59.4 de la Llei
de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es practica la present notificació, indicant a linteressat que contra aquesta resolució pot interposar recurs davant lAlcaldia
(article 25 de la Carta Municipal de Barcelona), en el termini dun mes, comptat des de
la present notificació. Aquest recurs shaurà
de resoldre i notificar en el termini dun mes.
Contra la desestimació tàcita daquest recurs,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos a
comptar de la data en què es produeix la
desestimació tàcita. També, es pot utilitzar
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.#
Barcelona, 9 de gener de 2001.#
El Secretari general, p.d., el Secretari Tecnicojurídic, F. Xavier Sánchez Just.#
022001001591
)

Barcelona#
Districte dHorta£-Guinardó#
EDICTE#
Des dels Serveis Tècnics del Districte
dHorta -£ Guinardó es segueix lexpedient
número 07-£ 96-£ 05102 relatiu a la finca del
carrer Sacedón, 20-£ 22, de Barcelona.#
Intentada la notificació a Leonardo Cárdenas Armesto, de la següent citació, no sha
pogut practicar. Aquesta citació literalment
diu: Sel cita de conformitat amb larticle 32
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per tal que en el termini de quinze dies comparegui en aquestes dependències a lefecte dacreditar la representació del
senyor José Reigosa Fernández, tot això en
relació al recurs dalçada interposat el 6
doctubre de 2000. En cas de que no comparegui no sadmetrà a tràmit el recurs interposat.#
Es per això que, de conformitat amb allò
que estableix larticle 59.4 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es practica la present notificació.#
Barcelona, 16 de gener de 2001.#
El Secretari General, p.d., el Secretari Tècnicojurídic, F. Xavier Sánchez Just.#
022001001592
)

Barcelona#
Districte dHorta£-Guinardó#
EDICTE#
Des dels Serveis Tècnics del Districte
dHorta -£ Guinardó en segueix lexpedient
número 07-£ 92 -£ 3598 relatiu a la finca del
carrer General Mendoza, 11, de Barcelona.#
Intentada la notificació a Com Gas, S.A.,

