
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4449 – 17.8.200525170

ANUNCI

pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació
dels Estatuts de l’organització empresarial ano-
menada Associació Empresarial de Transports
Públics per Carretera de la Província de Girona
(ASETRANS-Girona).

D’acord amb el que disposa l’article 4 del
Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit
dels estatuts de les organitzacions constituïdes
d’acord amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, i als
efectes que preveu, es fa públic que en l’ofici-
na pública de dipòsit d’estatuts dels Serveis Ter-
ritorials del Departament de Treball i Indústria
a Girona, a les 12.25 hores del dia 8.7.2005, s’han
dipositat les actes relatives a la modificació i el
nou text dels Estatuts de l’organització empre-
sarial anomenada Associació Empresarial de
Transports Públics per Carretera de la Provín-
cia de Girona (ASETRANS-Girona), els àm-
bits de la qual són:

Àmbit territorial: comarques de Girona.
Àmbit professional: empresaris que desenvo-

lupen activitats de transport públic de viatgers
i de mercaderies, per carretera o vies urbanes,
en qualsevol modalitat.

Domicili social: c. Juli Garreta, 16, entresol,
de Girona.

Per acords de l’Assemblea general de 8.5.2004
i de 18.6.2005, la modificació afecta els articles
13 i 39 del text dels Estatuts.

Les persones que signen l’acta de modifica-
ció són el senyor Ramon Prujà i Agustí, com a
president, i el senyor Carlos A. Palacio i Cebrià,
com a secretari.

Girona, 13 de juliol de 2005

NÚRIA ARNAY I BOSCH

Directora dels Serveis Territorials a Girona

(05.194.063)

*

DEPARTAMENT

DE MEDI AMBIENT

I HABITATGE

EDICTE

de 3 d’agost de 2005, de notificació de resoluci-
ons d’expedients sancionadors.

S’han dictat resolucions en els expedients san-
cionadors les dades dels quals figuren a l’annex
d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de les
resolucions que s’esmenten, poden comparèi-
xer a les dependències dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (carrer Miquel Granell, 2,
1r, 43870 Amposta), dins el termini que s’asse-
nyala a l’annex, a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquestes resolucions les persones in-
teressades poden interposar el tipus de recurs
que s’especifica en cada cas.

Amposta, 3 d’agost de 2005

VÍCTOR GIMENO SANZ

Director dels Serveis Territorials a les Terres
de l’Ebre

ANNEX

Núm. d’expedient: P-E-1-2005.
Persona interessada: Rasim Seidou.
Acte administratiu que es notifica: resolució d’un
expedient sancionador de data 27 de maig de
2005.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada
davant el director general d’Activitats Cinegè-
tiques i Pesca Continental.
Termini per interposar-lo: un mes.

(05.196.082)

ANUNCI

d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització ambiental del projecte d’extracció de re-
cursos miners, promogut per Alejandro Garcia
Lazaro, al terme municipal de Tortosa.

En compliment del que disposa l’article 31 del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, i s’adapten
els seus annexos, se sotmet a informació pública
el projecte d’extracció de recursos miners, pro-
mogut per Alejandro Garcia Lazaro, al terme
municipal de Tortosa.

El projecte està a disposició del públic, en
hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina
de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Ter-
ritorials a les Terres de l’Ebre del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, Miquel Granell,
2, 1r, durant el termini de 20 dies hàbils. Durant
aquest termini, s’admetran totes les al·legacions
que es presentin per escrit.

Amposta, 6 de juny de 2005

VÍCTOR GIMENO SANZ

Director dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre

(05.194.005)

ANUNCI

d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització ambiental del projecte i estudi d’impacte
ambiental d’una planta de gestió sostenible de
residus i subproductes, promogut per Ecoener-
gia Montsia Maestrat, SA, al terme municipal de
la Sénia.

En compliment del que disposa l’article 31 del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’administració ambiental, i s’adapten els seus
annexos, se sotmet a informació pública el pro-
jecte i estudi d’impacte ambiental d’una planta
de gestió sostenible de residus i subproductes,
promogut per Ecoenergia Montsia Maestrat, SA.

El projecte està a disposició del públic, en
hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina
de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Ter-
ritorials a les Terres de l’Ebre del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, Miquel Granell,
2, 1r, durant el termini de 20 dies hàbils. Durant
aquest termini, s’admetran totes les al·legacions
que es presentin per escrit.

Amposta, 27 de juny de 2005

VÍCTOR GIMENO SANZ

Director dels Serveis Territorials
a les Terres de l’Ebre

(05.194.002)

ANUNCI

d’informació pública de l’Avantprojecte de llei
d’avaluació ambiental de plans i programes.

Mitjançant aquest Anunci se sotmet a infor-
mació pública l’Avantprojecte de llei d’avalu-
ació ambiental de plans i programes, el qual és
a disposició de les persones interessades a la seu
del Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona), als
Serveis Territorials del Departament de Medi
Ambient i Habitatge a Barcelona (travessera de
Gràcia, 56, 08006 Barcelona), Girona (c. Ultò-
nia, 10-12, 17002 Girona), Tarragona (c. Carde-
nal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona),
Lleida (ronda Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida) i
les Terres de l’Ebre (c. Miquel Granell, 2, 43870
Amposta), o bé es pot consultar a la pàgina web
del Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge (http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp)
perquè puguin fer les al·legacions oportunes en
el termini d’un mes comptat a partir del dia 1 de
setembre de 2005.

Barcelona, 2 d’agost de 2005

GENOVEVA CATALÀ I BOSCH

Secretària general

(05.213.048)

*
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CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
DE MANRESA I EL BAGES

ANUNCI

de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa
i el Bages, sobre exposició del pressupost.

De conformitat amb el que disposa l’article
19 del Decret 240/90, de 4 de setembre, queda
exposat a la Secretaria de la Cambra, durant el
termini de quinze dies, el pressupost ordinari per
a l’exercici de l’any 2006 i pressupost extraor-
dinari per al 2005.

Manresa, 11 d’agost del 2005

LLUÍS TEIXIDOR I SOLÉ

President

PG-132914 (05.224.054)

CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS
DE LA BATALLA DE L’EBRE

EDICTE

del Consorci Memorial dels Espais de la Bata-
lla de l’Ebre, sobre modificació del pressupost de
2005.

Aprovat inicialment pel Consell d’Adminis-
tració del Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre el passat 15 de juliol de 2005,
la modificació de crèdit núm. 1 del Pressupost
General de l’exercici 2005, s’exposa al públic a
la secretaria del Consorci per un termini de
quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran
reclamacions davant d’aquesta corporació, la
Junta General de la qual resoldrà en un termi-
ni de quinze dies, d’acord amb allò que dispo-
sa la legislació vigent.

En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà ele-
vat a definitiu sense necessitat d’adoptar nou
acord.

Gandesa, 21 de juliol de 2005

J. LLUÍS SALVADÓ I TENESA

President

PG-132314 (05.217.092)

CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS
DE LA BATALLA DE L’EBRE

EDICTE

del Consorci Memorial dels Espais de la Bata-
lla de l’Ebre, sobre contractació de personal.

Per acord del Consell d’Administració del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre, de data 15 de juliol de 2005, s’ha procedit
a la contractació del Sra. Montserrat Bes Peig,
amb DNI 78.52.464-C, llicenciada en psicologia,
com a tècnica per la gestió i promoció dels Es-
pais de la Batalla de l’Ebre, amb efectes a 19 de
juliol de 2005.

El que es fa públic en compliment del que
preveu l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/
2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Rè-
gim Local de Catalunya.

Gandesa, 21 de juliol de 2005

J. LLUÍS SALVADÓ I TENESA

President

PG-132315 (05.217.093)

CONSORCI SERVEI COMARCAL
DE RECAPTACIÓ GIRONÈS - PLA
DE L’ESTANY

EDICTE

del Consorci Servei Comarcal de Recaptació
Gironès - Pla de l’Estany, sobre oferta pública
d’ocupació.

El president del Consorci Servei Comarcal de
Recaptació Gironès - Pla de l’Estany ha resolt
mitjançant Decret de data 15 de juliol del 2005
aprovar les bases generals que han de regir
l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici de
2005 i les bases específiques que han de regir per
a proveir els llocs d’1 tècnic tributari en règim
funcionarial, d’1 auxiliar administratiu i d’1 ad-
ministratiu (promoció interna) ambdós en rè-
gim laboral. El termini de presentació d’instàn-
cies serà de 20 dies naturals. El text íntegre de
les bases ha estat publicat en el BOP de Girona,
número 143, de 28 de juliol del 2005.

Els successius anuncis apareixeran publicats
en el BOP.

Girona, 28 de juliol del 2005

GABRIEL CASAS I SOY

President

PG-132313 (05.217.090)

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL/ASIL
DE GRANOLLERS

ANUNCI

de correcció d’errades a l’Anunci de la Funda-
ció Privada Hospital/Asil de Granollers publi-
cat al DOGC 4441, de 04.8.2005.

Havent observat una errada en la publicació
de la Resolució de la Fundació Hospital/asil de
Granollers, per la qual s’anunciava la licitació
d’un concurs per a la contractació de les obres
de reforma i ampliació de l’Hospital de Gra-
nollers (expedient FPHAG 1/05), publicat al
DOGC número 4441 de 04/08/2005, se’n deta-
lla l’oportuna correcció:

On diu:
Òrgan de contractació: Gerent de la Fundació

Privada Hospital/Asil de Granollers
Ha de dir:
Òrgan de contractació: Patronat de la Funda-
ció Privada Hospital/Asil de Granollers

Granollers, 11 d’agost de 2005

RAFAEL LLEDÓ I RODRÍGUEZ

Gerent

PG-132860 (05.223.073)

IES MARGARIDA XIRGU

ANUNCI

de l’IES Margarida Xirgu, sobre pèrdua d’un títol
acadèmic.

Havent-se extraviat el títol de Batxiller, amb
núm. de registre imprès 11, foli 103, número
0889019333, corresponent a la convocatòria de
maig de l’any1989 i que pertany a DOLORES
REPISO VENEGAS de l’expedient de dupli-
cat del títol extraviat, per tal que en un termi-
ni de trenta dies a partir de la data de publica-
ció del present anunci, es presentin les
reclamacions oportunes d’acord amb el que
disposa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE del
30-08-88).

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de juny de 2005

NÚRIA CARLES SIDERA

Directora

PG-130181 (05.216.127)

*

DIVERSOS


