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mita aquest Ajuntament per a la cessió gratuï-
ta del bé immoble patrimonial municipal,
solar edificable situat dins del «Recinte Roge-
lio Rojo» al Servei Català de Salut, per la
finalitat de Centre d'Atenció Primària.

Descripció: Solar edificable de 680,81 m2
situat dins el recinte de l'antiga fàbrica Roge-
lio Rojo, en la cruïlla de l'Avda. Catalunya i
el C/ Sta. Clara del nucli urbà de Masquefa.
El solar disposa d'una superfície de 680,81
m2; afronta al NE i NO amb la resta del
recinte de l'antiga fàbrica Rogelio Rojo, mit-
jançant dues línies rectes de 23,48 i 31,16
metres respectivament, al SE amb el carrer
Santa Clara mitjançant una línia recta de
19,19 metres, al SO amb l'Avda. Catalunya
mitjançant una línia recta de 24, 00 metres i
a Sud amb el xamfrà dels carrers esmentats
mitjançant una línia recta de 6,01 metres.
Terreny a segregar de l'immoble propietat de
l'Ajuntament inscrit en el Registre de la Pro-
pietat d'Igualada n. 2, llibre 128, tom 1676,
foli 189, finca núm. 3152, inscripció 11à,

L'expedient esmentat es pot consultar a les
oficines municipals tots els dies feiners, entre
les 9 i les 13 hores, durant el termini d'infor-
mació pública.

Les al·legacions, si s'escau, s'han de pre-
sentar, davant l'Ajuntament, dins el termini
esmentat, per qualsevol dels mitjans que
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

Masquefa, 18 de maig de 2006.
L'Alcaldessa, p.d.f., la Secretaria, Antònia

Vidal i Vinaixa.
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Masquefa

ANUNCI

Anunci d'exposició publica, emès per l'A-
juntament, dels acords provisionals de modi-
ficació de les Ordenances Fiscals.

En compliment del que disposa l'article 17
del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajun-
tament de Masquefa, i en sessió plenària de
data 16 de maig de 2006 ha aprovat amb el
quòrum legalment exigible, entre d'altres, els
acords següents:

Primer. - Aprovar provisionalment la
modificació de les Ordenances Fiscals que a
continuació es relacionen:

1.1 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESCOLA BRESSOL

De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim local; 17.1
del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del

decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la llei Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya, els acords
provisionals aprovats estaran exposats al
públic a la secretària de l'Ajuntament durant
30 dies comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al "BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA", perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'a-
cord provisionals esdevindrà definitiu.

Masquefa, 19 de maig de 2006.
L'Alcaldessa, p.d.f., la Secretària-Interven-

tora, Antònia Vidal i Vinaixa.
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Matadepera

EDICTE

Intentada la notificació del Decret de
governació de data 5 d'abril de 2006 a la
senyora Rosa Maria Marques Novell en el
seu domicili del carrer Raval de la Rocabru-
na, núm. 52 de Matadepera, aquesta no s'ha
pogut practicar; és per això que, de confor-
mitat amb allò establert a l'article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en la
redacció introduïda per la Llei 4/1999, de 13
de gener es notifica mitjançant edicte a
publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament.

El text íntegre de la notificació és el
següent:

"Vist l'expedient sancionador núm. 00780,
incoat a la senyora Rosa Maria Marques
Novell amb DNI núm. 39013657-E, per pro-
cediment abreujat per "abandonar turisme a
la via pública, marca Citroen, model BX,
color granat, matrícula B-1307-JD".

Atès que segons resulta de l'esmentat
expedient es va notificar a l'interessat la seva
incoació, concedint-li un termini de deu dies
per possibles al·legacions.

Atès que transcorregut el termini esmentat
no s'ha formulat cap classe d'al·legació.

Considerant provats els fets denunciats, els
quals d'acord amb allò que s'estableix a l'ar-
ticle 77, de l'Ordenança de convivència ciu-
tadana, protecció del medi i ús de la via
pública, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de
data 13 de novembre de 1996, suposa una
infracció que es pot qualificar de greu.

Vista la proposta de resolució de data 27
de març de 2006 emesa per l'instructor de
l'expedient.

Atès que, el Regidor de Governació té
competència expressa per incoar, tramitar i
resoldre aquest expedient, d'acord amb les
delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, per decret de l'Alcaldia de data
21 de juny de 2005.

Per tot això, en virtut de les atribucions

que tinc conferides,
Resolc:
Primer.- Declarar que la senyora Rosa

Maria Marques Novell amb DNI núm.
39013657-E és responsable d'una infracció
greu de l'Ordenança de convivència ciutada-
na, protecció del medi i ús de la via pública
per "abandonar turisme a la via pública,
marca Citroen, model BX, color granat,
matrícula B-1307-JD" (Art. 58).

Segon.- Aplicar a la senyora Rosa Maria
Marques Novell amb DNI núm. 39013657-E,
d'acord amb l'article 75, títol dotzè, de l'Or-
denança de Convivència ciutadana, protec-
ció del medi i ús de la via pública, una san-
ció de 60,00 EUR.

Tercer.- Donar compte del present decret
a l'interessat per al seu coneixement i efectes
legals."
Els terminis de pagament són els següents

El pagament en període voluntari es realit-
zarà dins dels següents terminis:

a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de
cada mes, fins al dia 20 del mes següent.

b) Les notificades entre els dies 16 i últim
de cada mes, fins al dia 5 del segon mes pos-
terior.

Transcorreguts els terminis indicats sense
haver efectuat el pagament es procedirà al
cobrament per via de constrenyiment.
Llocs de pagament

Per pagar aquest deute, que es podrà rea-
litzar en efectiu o mitjançant xec bancari,
podeu dirigir-vos a qualsevol de les entitats
col·laboradores que es relacionen a conti-
nuació.

Al realitzar el pagament, han de fer cons-
tar el nom i cognoms o raó social.

* Caixa d'Estalvis de Terrassa
núm. compte: 2074-0004-34-0000016201
* Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
núm. compte: 2100-0423-99-0200001262
* Banc de Sabadell
núm. compte: 0081-0360-18-0001265435
Contra aquest acte, que és definitiu en via

administrativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat,
en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o pre-
sumpta del recurs de reposició referit es
podrà interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant els Jutjats Contenciosos Admi-
nistratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l'en-
demà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada
de forma expressa o, en el termini de sis
mesos, a comptar de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre
desestimat per silenci administratiu.

Malgrat això indicat, podrà interposar-se
qualsevol altre recurs que estimi convenient.

Matadepera, 15 de maig de 2006.
La Secretària, Rosa Castellà i Mata.
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