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¢#Administració Local#¢

AJUNTAMENTS#

Badalona#

EDICTE#
Segons Decret d’Alcaldia de data 13 de

maig de 1999, es va aprovar inicialment la
modificació de la unitat d’actuació número
26 del Pla Especial de Reforma Interior de Lle-
fià. (N/R: 4/A3£-99) (9.41).#

L’acord d’aprovació inicial de la modifica-
ció de la unitat d’actuació número 26 del Pla
especial de reforma interior de Llefià se sotmet
a informació pública durant el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, per tal que els interessats puguin
formular les al·legacions que considerin
adients. L’expedient tècnic i administratiu es
pot consultar al Departament de Plànol de la
Ciutat, de l’Àrea d’Urbanisme. (c. Francesc
Layret, 101£-107, 1r).#

Badalona, 26 de maig de 1999.#
El Secretari, Joan Vila i Canut.#

0299021704
A

Badalona#

EDICTE#
Segons Decret d’Alcaldia, de data 29 d’abril

de 1999, es va aprovar inicialment la Modi-
ficació puntual del Pla Especial de Reforma
Interior de Sistrells. (N/R: 1/A1£-98) (9.41).#

L’acord d’aprovació inicial de la Modifica-
ció puntual se sotmet a informació pública
durant el termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que
els interessats puguin formular les al·legacions
que considerin adients. L’expedient tècnic i

administratiu es pot consultar al Departament
de Plànol de la Ciutat, de l’Àrea d’Urbanisme.
(c. Francesc Layret, 101£-107, 1r).#

Badalona, 26 de maig de 1999.#
El Secretari, Joan Vila i Canut.#

0299021705
A

Badalona#
Patronat de la Fundació Hospital

Municipal#

ANUNCI#

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Badalona de data 30 de juny de 1998, mit-
jançant el qual s’aprova encomanar a la Junta
del Patronat que adopti les mesures adients
per tal que es pugui procedir en la forma regla-
mentàriament establerta a la liquidació i dis-
solució de la Fundació de l’Hospital Municipal
de Badalona i a la incorporació dels seus béns,
drets i obligacions al patrimoni de l’Ajunta-
ment, sense perjudici de que en el seu moment
es faci el traspàs d’aquests drets i obligacions
a l’Hospital Municipal de Badalona, S.A.#

Vist també que el Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 24 de setembre de
1998, va ratificar l’aprovació del Balanç de
Liquidació de la Fundació Hospital Municipal
de Badalona, que va ser aprovat per la Junta
del Patronat de la Fundació en data 14 de
desembre de 1998.#

De conformitat amb el que preveu l’article
86 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, es sotmet aquest acord
a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, durant els quals estarà exposat al
públic a l’Àrea de Serveis Personals, Avgda.
Martí Pujol, número 86, 4t pis, perquè pugui
ser examinat l’expedient i puguin efectuar£-se
les al·legacions que es creguin pertinents.#

Badalona, 27 de maig de 1999.#
La Secretària de la Junta del Patronat de

la Fundació Hospital Municipal de Badalona,
Virginia Loro i Carrasco.#

0299021580
A

Barcelona#

ANUNCI#
Vista la sentència de la Secció Quarta de

la Sala del Contenciós Administratiu del Tri-
bunal Suprem sobre el recurs de cassació
7504/1995, de 10 de novembre de 1998, a
fi d’agilitzar el procediment administratiu i el
funcionament d’aquest Ajuntament, l’Alcaldia
en ús de les facultats que li confereixen els
articles 21 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, 45 i següents de la Llei Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya, 10 del
Reial Decret 1398/1993, que aprova el regla-
ment del procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora i l’article 2 del Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat, ha disposat
en data 25 de maig de 1999 la següent
delegació:#

Delegar a la Presidenta de la Comissió de
Mobilitat i Seguretat les atribucions següents:#

a) Incoar, nomenar instructor i resoldre
£–imposant, si s’escau, les corresponents san-
cions£– els expedients relatius a les infraccions
en matèria de circulació i disciplina viària
quan puguin portar associada la retirada del
carnet de conduir.#

b) Proposar, si s’escau, a la Prefectura Pro-
vincial de Trànsit l’esmentada retirada de
carnet.#

Barcelona, 27 de maig de 1999.#
El Secretari general, Romà Miró i Miró.#

0299021624
A

Barcelona#

EDICTE#

Es fa saber:#
Primer. £– Pel present edicte es notifica a

les persones que es relacionen a continuació,
que inclou els expedients compresos entre el
99£-5001790 i el 99£-5001902, que correspon

a les denúncies que els hi han estat formulades
com presumptes infractors de les Ordenances
Municipals de Neteja, ja que no s’han pogut
practicar directament, malgrat haver£-se inten-
tat individualment.#

Els afectats podran, en el termini de quinze
dies a partir de la present publicació, al·legar
el que considerin convenient per a la seva
defensa i proposar les proves que estimin

oportunes.#
Transcorregut l’esmentat termini, a la vista

del que s’hagi al·legat i provat i escoltat el
denunciant, en el seu cas, es dictarà la reso-
lució que procedeixi, la qual es notificarà en
la forma legalment prevista.#

Segon. £– El lloc de pagament és a l’Institut
Municipal d’Hisenda, domiciliat a l’avinguda
Litorial del Mar, números 30£-34.#

MUNICIPI: BARCELONA#
MATRÍCULA§ INFR.§ LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§ NOM I COGNOMS§ IMPORT#

VEL£-5223£-G§ 08150§ AV. PARAL·LEL, 0057§ 03£-03£-1999§ 12.35§ CAMBRA SANCHEZ, JORDI§ 25.000#
0021061£-BA § 08150§ AV. PARAL·LEL, 0021§ 03£-03£-1999§ 13.30§ CORDERO PARRAGA, MANUEL§ 25.000#
0196600£-BA§ 08150§ AV. MERIDIANA, 0380§ 03£-03£-1999§ 13.50§ DA SILVA FREITOS, CARLOS ALBERTO§ 25.000#
0016628£-BA§ 08150§ AV. DIAGONAL, 0649§ 03£-03£-1999§ 00.45§ MANRESA CLIMENT, JOSE ANTONIO§ 25.000#
20802£-PMBA§ 08150§ AV. J. TARRADELLAS, 0089§ 04£-03£-1999§ 10.55§ MAREO ALEDO, ENCARNACION§ 25.000#

MATRÍCULA§ INFR.§ LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§ NOM I COGNOMS§ IMPORT#

0506703£-BA§ 08150§ CARRERAS I CANDI, 0097§ 27£-02£-1999§ 17.30§ MEDINA NAVARRETE, MIGUEL§ 25.000#
12597£-PMSC§ 08150§ PL. RIUS I TAULET, 0004§ 04£-03£-1999§ 19.10§ ROJO ORTEGA, JORGE§ 25.000#
0085361£-BA§ 08150§ NUMANCIA, 0188§ 02£-03£-1999§ 20.45§ SAAVEDRA VILLAFRANCA, ALFREDO§ 25.000#
0331440£-BA§ 01203§ AV. M. DEU MONTSERRAT, 0169§ 03£-03£-1999§ 13.00§ SERRANO ALVAREZ, IVAN§ 25.000#

Barcelona, 19 de maig de 1999.#
El Secretari general, Romà Miró i Miró.#

0299021642
A


