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AJUNTAMENTS

Arenys de Mar

ANUNCI

Per Decret d�Alcaldia de data 3 de juny de
2008 s�ha resolt declarar la caducitat de les
inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d�Habitants d�aquest municipi dels
ciutadans estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent a qui ha
transcorregut el termini de dos anys sense que
hagin realitzat la renovació de la inscripció en
el Padró a la qual estan obligats, de conformi-
tat amb el que disposa l�article 16 de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, Reguladora de les bases
de règim local, segons redacció donada per la
Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre,
de Reforma de la Llei orgànica 4/2000, d/11
de gener, sobre drets i llibertats dels estran-
gers a Espanya i la seva integració social.

No havent-se pogut practicar notificació
individualitzada, i segons el procediment que
estableix la Resolució de 28 d�abril de 2005
de la presidenta de l�Institut Nacional d�Es-
tadística i del director general de Cooperació
local (Boletín Oficial del Estado de
30/05/2005) i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-

cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, es notifica a les persones tot
seguit relacionades, o als seus representants
legals, la declaració de la caducitat de la
seva inscripció i l�aprovació de la baixa en el
Padró municipal d�Habitants.

La data de la baixa serà la corresponent a
la publicació d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Habitants

Rachid Alija.
Abdesselam Al Mansouri.
Dora Lilia Prieto Moncada.
Si voleu impugnar aquesta resolució,

podeu interposar de forma potestativa recurs
de reposició davant l�alcalde, en el termini
d�un mes a comptar des del dia següent a la
publicació d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, o bé interposar
recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barce-
lona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la publicació d�aquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona.

Arenys de Mar, 27 de juny de 2008.
El Secretari, Àngel Lozano Pérez.
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Arenys de Mar

ANUNCI

Als efectes previstos a l�art. 63.2 del Regla-
ment d�obres, activitats i serveis de 13 de
juny de 1995, es fa públic que el Ple de l�A-
juntament d�Arenys de Mar, en sessió que va
tenir lloc en data 25 de juny de 2008 va
acordar aprovar inicialment l�Ordenança
municipal reguladora dels usos de les platges
d�Arenys de Mar.

Durant el termini dels trenta dies hàbils
següents a la data de publicació d�aquest
anunci es podran formular reclamacions o
al·legacions. L�expedient tramitat podrà ser
consultat a les Oficines del servei d�assump-
tes generals d�aquest Ajuntament, durant l�es-
mentat termini i des de les 9 a les 14 hores.

Si no es formulen al·legacions o reclama-
cions l�aprovació inicial acordada es consi-
derarà com a definitiva i es publicarà el text
integra de l�esmentada ordenança.

Arenys de Mar, 30 de juny de 2008.
El Secretari de l�Ajuntament, Àngel Lozano

i Pérez.
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Badalona

EDICTE

Ref.: S-299
En haver resultat infructuosos els intents de

notificació personal realitzats, i perquè ser-
veixi com a notificació formal, es comunica a
les persones que tot seguit es relacionen que
han estat sancionades - per Decret del regi-
dor responsable de l�Àrea d�Hisenda, Recur-
sos Interns i Promoció Econòmica de data
16/06/2008, actuant per delegació de l�alcal-
dessa de la corporació, conforme el Decret
de data 26 de juny de 2007 - per haver
comès una infracció de les tipificades en el
quadre d�infraccions i sancions annex a la
vigent Ordenança general municipal de cir-
culació de vehicles de Badalona, d�acord
amb les previsions de la vigent Llei de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat
vial, el Reglament general de circulació, i la
pròpia ordenança municipal (BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 242 de
10/10/2006).

Conforme les previsions de l�article 14.2)

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s�aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, contra l�es-
mentada resolució, que no exhaureix la via
administrativa, hi cap recurs de reposició
davant del mateix òrgan que l�ha dictat, din-
tre del termini d�un mes, comptador a partir
del dia següent al de la publicació d�aquesta
notificació.

Les infraccions considerades greus podran
comportar, i les molt greus en tot cas com-
portaran, la suspensió de les autoritzacions
administratives a què es refereix l�article 67
del text articulat de la Llei sobre trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat vial.

Un cop notificada aquesta resolució, i de
no formular-se l�esmentat recurs de reposició,
es trametrà còpia de l�expedient instruït a
l�òrgan administratiu competent de l�Estat o
de la Comunitat Autònoma als efectes previs-
tos a l�article 68.3) del propi text articulat
sobre trànsit.
Forma i lloc de pagament:

Les sancions respectivament imposades
s�han de fer efectives, en període voluntari de

pagament, dins del termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al d�aquesta
publicació:

* Per gir postal, indicant número d�expe-
dient i matrícula del vehicle

* Recollint el corresponent document de
pagament (rebut) a l�Oficina de Sancions d�a-
quest Ajuntament, situada al carrer del Mar,
2-4, de Badalona, per tal de poder fer-lo
efectiu en qualsevol de les entitats col·labora-
dores en la recepció d�ingressos d�aquest
municipi

Si així no ho fan, se�ls podrà exigir el
pagament per via executiva amb els recàrrecs
(del 10 ó del 20%), interessos de demora i
costes que legalment corresponguin.

Es comunica als interessats perquè n�esti-
guin assabentats i als efectes que correspon-
guin, d�acord amb l�article 55 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per dele-
gació de signatura del secretari general d�a-
questa corporació municipal (Decret d�Alcal-
dia de 30 d�agost de 2005),

MATRÍCULA§ARTICLE§TIPUS§ADREÇA§ DATA§ HORA§INFRACTOR§ IMPORT#

5107FCB§ 9108§ G§ AV. ALFONS XIII, 540§ 27/03/2008§ 05:05§ AJJVA DOS MIL TRES TRADERS SL ,§ 300#
2488FFL§ 9431§ L§ C/ ANSELM CLAVE, 0§ 20/03/2008§ 06:25§ ALD AUTOMOTIVE SA ,§ 40#
B9367IU§ 9418§ L§ C/ JAUME RIBO, 2§ 04/04/2008§ 11:15§ ALPE S IMPORT EXPORT SL ,§ 60#
B4133VN§ 9411§ L§ C/ BUENOS AIRES, 8§ 26/03/2008§ 05:45§ APT FRIO INDUSTRIAL SL ,§ 90#
B2684VM§ 9431§ L§ C/ PRINCEP DE BERGARA, 0§ 01/04/2008§ 11:58§ ASSISTEX INSTRUMENTS SL ,§ 40#
2249FZH§ 9432§ L§ AV. MARTI PUJOL, 143§ 03/04/2008§ 12:59§ AUTOPARK RENTING DE VEHICULOS SA ,§ 40#
2249FZH§ 9432§ L§ AV. MARTI PUJOL, 128§ 07/04/2008§ 04:47§ AUTOPARK RENTING DE VEHICULOS SA ,§ 40#
MA8490CM§ 9409§ G§ C/ SIMO PIERA, 0§ 27/03/2008§ 10:00§ AUTOS IBANOFF SL ,§ 100#
6163CXM§ 9431§ L§ C/ GUIFRE, 0§ 04/01/2008§ 05:52§ BARNASFALT S A ,§ 40#
B9203WY§ 9409§ G§ C/ JUAN VALERA, 0§ 03/04/2008§ 03:42§ BCN DELTA CUATRO URNAIN SL ,§ 100#
8049DVB§ 9116§ G§ C/ APENINS, 21§ 02/04/2008§ 11:10§ BCN MAEDITERRANEA UNION SL ,§ 100#
1349BWL§ 9431§ L§ C/ TEMPLE, 8§ 04/04/2008§ 04:44§ BORAGUI INTERIORS SL ,§ 40#

MATRÍCULA§ARTICLE§TIPUS§ADREÇA§ DATA§ HORA§INFRACTOR§ IMPORT#

B0924US§ 9114§ G§ C/ PEDRO ANT DE ALARCON, 13§ 04/03/2008§ 11:20§ BOSACEMENT SL ,§ 100#
A5010DC§ 9431§ L§ C/ F PLANAS I CASALS, 10§ 22/03/2008§ 05:11§ CABLEBYTE S L ,§ 40#
6522BZZ§ 9431§ L§ RA. MATAMOROS, 0§ 28/03/2008§ 05:04§ CARPINTERIA METALICA METALRAS SL ,§ 40#
B2834PW§ 9431§ L§ C/ ARBRES, 14§ 20/03/2008§ 10:22§ COMERCIAL CEIZ SL ,§ 40#
B9848WL§ 9110§ G§ AV. PRESIDENT COMPANYS, 67§ 31/03/2008§ 12:45§ CONDAL PARCEL SA ,§ 100#
B6094UZ§ 15401§ L§ C/ VICTOR BALAGUER, 35§ 01/04/2008§ 11:00§ CONSTRUCCIONES MUNTANER SCP ,§ 60#
3117DLD§ 9431§ L§ C/ PRIM, 126§ 28/03/2008§ 10:14§ CONSULTORES Y ASESORES DE EMPRESA ASOCIADOS  ,§ 40#
B1159WG§ 9116§ G§ RBLA. FRANÇA, 0§ 02/04/2008§ 11:25§ COPRISA S C C L EN CONSTITUCION ,§ 100#
B3439UC§ 9112§ G§ C/ JAUME RIBO, 31§ 02/04/2008§ 05:15§ DASE PAN SL ,§ 100#
2011BSP§ 9411§ L§ AV. CARITG, 0§ 19/03/2008§ 11:25§ DISSENY D INTERIORS MOLINA I ,§ 90#
9242DCM§ 9419§ L§ C/ PAU PIFERRER, 97§ 25/03/2008§ 11:25§ DISTRIBUCION DE CERVEZAS Y BEBIDAS BADALONA  ,§ 60#
6972DRD§ 9431§ L§ C/ DOS DE MAIG, 50§ 25/03/2008§ 11:41§ DRIVA ASOCIADOS S L ,§ 40#
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