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Data dels fets: 12/03/2010.
Presumpte infractor: Alberto Ortega Pla,
DNI: 46565737F.
Sanció proposada per la instructora: multa
per import de 200 EUR.
El que es notifica significant als interessats
que contra el nomenament de la instructora
poden formular la recusació prevista a l'art.
29 de la Llei 30/92.
Tanmateix es notifica que en el termini de
10 dies hàbils a comptar des de l'endemà a
la publicació del present edicte, els interessats podran formular les al·legacions, i aportar els documents o informacions que estimin
convenients, així com i proposar les proves
que cregui adient, concretant-ne els mitjans
de què intenti valer-se.
Transcorregut el termini esmentat, i a la
vista de les al·legacions i/o proves que eventualment es produeixin, i atès que l'expedient
es tramita pel procediment abreujat previst a
l'art. 18 del Decret 278/1993, s'elevarà l'expedient al regidor per a la seva resolució
definitiva.
El pagament de la multa consignada en la
proposta de resolució, pot fer-se per transferència bancària al c/c de la Caixa de Catalunya, núm. 2013 0363 16 0200729233, a
nom de l'Ajuntament del Prat de Llobregat,
amb indicació del núm. d'expedient i nom
del denunciant o bé, adreçar-se a la Tresoreria Municipal, situada al c. Centre, 28.
Els expedients es troben a disposició dels
interessats en les Oficines de la Policia Local
al c. Riu Llobregat, 2 i poden ser consultats
en horari de 9 a.
13.30 hores de dilluns a divendres en dies
laborables.
El Prat de Llobregat, 29 de març de 2010.
El Tinent d'Alcalde de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transports, Antoni Rodés i
Inés.
022010010232
A

Roda de Ter
ANUNCI
Aprovació definitiva del reglament del
Consell escolar de Roda de Ter.
Es fa públic, per a coneixement general,
que el Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 21 de gener de 2010, va aprovar
inicialment el reglament del Consell Escolar
de Roda de Ter i de l'expedient tramitat a l'efecte.
Sotmès a informació pública pel termini
de trenta dies sense que s'hagi formulat cap
al·legació, l'acord d'aprovació inicial ha
esdevingut definitiu.
Així mateix, es pública el text íntegre del
reglament referit, el qual entrarà en vigor el
dia següent de la seva publicació i hagi transcorregut el termini a què fa referència l'article 181.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.

Contra els acords anteriors, que esgoten la
via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà
de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament
el fet de la interposició del recurs. No obstant
això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs
si es considera procedent.
"REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR DE RODA DE
TER

Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Antecedents. - El Consell Escolar
de Roda de Ter és l'organisme de consulta i
de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari
dins l'àmbit del municipi. D'acord amb el
que estableix la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels Consells Escolars i el Decret
404/1987, de 22 de desembre, regulador de
les bases generals d'organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals,
aquest Consell es dota del següent reglament:
Capítol II
Constitució del Consell
Article 2. El Consell Escolar de Roda de
Ter té 22 membres, elegits segons els criteris i
normes de proporcionalitat que s'indiquen a
continuació:
2.1. Composició del Consell:
Ajuntament: 2 membres.
Sector pares: 7 membres.
Sector mestres: 6 membres.
Sector alumnes: 3 membres.
Sector directors d'escoles públiques i de
titularitat municipal: 5 membres.
2.2. Si un membre del Consell deixa de
formar part del sector que representa, cessarà
automàticament de la seva condició de membre del Consell Escolar Municipal i es cobrirà
la vacant d'acord amb el que disposa el
Capítol I, de l'annex del Decret 404/1987, de
22 de desembre.
2.3. Els dos membres que corresponen a
l'ajuntament seran l'alcalde de Roda de Ter i
el regidor d'educació de Roda de Ter.
Article 3. La Presidència del Consell Escolar correspon a l'alcalde de Roda de Ter, que
podrà delegar en un conseller de l'ajuntament mitjançant la corresponent disposició
de l'alcaldia.
Article 4. El secretari del Consell Escolar
serà el secretari de l'ajuntament de Roda de
Ter o la persona a qui ho delegui, com pot
ser la tècnica d'educació de l'ajuntament de
Roda de Ter.
Article 5. El regidor de l'Ajuntament de
Roda de Ter que sigui vocal del Consell Escolar, serà nomenat pel Ple de l'ajuntament respectiu.
Article 6. Els vocals dels altres sectors
seran nomenats conforme el Capítol I de l'annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre.

Capítol III
Estructura operativa del Consell
Article 7. El Consell Escolar de Roda, a
efectes del seu funcionament, s'estructura en:
Ple, Comissió Permanent i Comissions de treball.
Article 8. Del Ple.
8.1. El Ple el componen la totalitat de
membres del Consell.
8.2. La Presidència del Ple correspon al
President del Consell.
8.3. Les sessions plenàries, tant de caràcter
ordinari com extraordinari, seran convocades
pel seu President.
8.4. El Ple podrà reunir-se en sessió extraordinària a petició d'un nombre de membres
del consell no inferior a 1/3 part dels membres del Consell.
8.5. El Ple del Consell Escolar es reunirà
com a mínim un cop a l'inici i la finalització
del curs escolar.
8.6. Són funcions del Ple totes les esmentades en la Llei 25/1985, de 10 de desembre.
8.7. Correspon al Ple aprovar la memòria
anual d'activitats.
8.8. Qualsevol modificació total o parcial
del Reglament de règim intern necessitarà un
acord del Ple per ser vàlid.
Article 9. De la Comissió Permanent.
9.1. La Comissió Permanent estarà integrada per 6 membres segons els criteris de proporcionalitat que s'indiquen a continuació:
9.1.1. Ajuntament: 1 membres.
Sector pares: 2 membres.
Sector professors: 2 membres.
Sector alumnes: 1 membres.
Sector directors d'escoles públiques i
municipals: 2 membres.
9.1.2. El vocal de l'Ajuntament serà el
regidor d'Educació de Roda.
9.1.3. Els vocals dels altres sectors s'elegiran d'acord amb la proporció de l'ensenyament primària i secundària en el municipi,
d'acord amb la matrícula de cada sector en
el moment de la constitució de la Comissió
Permanent.
9.1.4. Si un membre de la Comissió Permanent deixa de formar part del sector que
representa, cessarà automàticament de la
seva condició de membre de la Comissió
Permanent i es cobrirà la vacant d'acord amb
el que disposa el Capítol I, de l'Annex del
Decret 404/1987, de 22 de desembre.
9.2. La Comissió Permanent estarà presidida pel regidor d'Educació de Roda de Ter.
9.3. La Comissió Permanent es reunirà en
sessions ordinàries i extraordinàries.
9.4. El President de la Comissió tindrà la
facultat de convocar-la, essent preceptiu ferho abans de qualsevol sessió plenària de
caràcter ordinari.
9.5. Correspon a la Comissió Permanent
preparar l'ordre del dia de les sessions
ordinàries del Ple del Consell.
9.6. La Comissió Permanent haurà d'elaborar la memòria anual de l'activitat del Consell i presentada al Ple per a la seva aprovació.
Article 10. De les Comissions de treball.
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10.1. El Ple del Consell Escolar podrà
crear les Comissions de treball que consideri
necessàries per a un millor funcionament del
Consell, sempre que en elles es mantinguin
els requisits de proporcionalitat que inspiren
la composició del Ple i de la Comissió Permanent."
Roda de Ter, 11 de març de 2010.
L'Alcalde, Antoni Llach i Vidal.
022010010080
A

Sant Celoni
ANUNCI
Per resolució de data 1 de març de 2010,
aquest Ajuntament ha declarat la caducitat
de la inscripció en el padró d'habitants de
Sant Celoni i ha aprovat la seva baixa del
referit padró, respecte de les persones més
avall referenciades, atès que se'ls ha enviat
avís de caducitat de la inscripció padronal i
ha transcorregut el temps prudencial per
comparèixer i formalitzar la renovació, sense
que s'hagi dut a terme.
Havent intentat la notificació de la resolució en el domicili de la persona interessada
sense haver-la pogut efectuar, de conformitat
amb l'article 59 de la Llei 30/1992 de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es notifica
l'anterior resolució mitjançant aquest anunci.
Hymatou Drammeh
Hamet Camara
Lamiaa Chraitou X
Jorge Andres Ortiz Palma
Khadija El Mkhayar
Jose Isaias San Martin Sepulveda
Marilia Soares Macedo
Sant Celoni, 24 de març de 2010.
L'Alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas.
022010010200
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: Expedient núm.:UA70/01/09 
X/01/21686.
Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació urbanística de Can Vilallonga.
Intentada infructuosament la notificació
personal a l'empresa Bat XXI, S.L. de l'acord
de la Junta de Govern Local de Sant Cugat
del Vallès adoptat en sessió ordinària del dia
6 de juliol de 2009 pel qual es va acordar
aprovar la Resolució del Recurs de Reposició
i sol·licituds del legal representant de Bat XXI
SL, d'aquest municipi, de conformitat amb
allò establert a l'article 59.4 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
per mitjà del present escrit se'ls cita fent-los
saber:

"10. - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOL·LICITUD DE
CANCEL·LACIÓ D'AFECCIÓ OBRES D'URBANITZACIÓ A
L'ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ DE CAN VILALLONGA
(EXPEDIENT NÚM. UA70/01/09  X/01/21686)
Atès que per part de Santiago Vila Regard,
en nom i representació de la societat Bat XXI,
SL s'ha formulat sol·licitud d'aixecament de
la càrrega d'afecció anotada al marge de les
24 finques registrals de la promoció de "Can
Vilallonga", relativa al pagament del saldo de
liquidació definitiva del compte del projecte
de compensació urbanística inscrit mitjançant certificació lliurada pel Secretari de
la Corporació, l'11 de novembre de 2002.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 2 de març de 2009 va
recepcionar les obres d'urbanització a l'àmbit del Pla Especial d'Ordenació de la Unitat
d'Actuació de Can Vilallonga, d'acord amb
el que determina l'art. 169 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Atès que el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona de data 5 de maig, va donar
publicitat de l'esmentat acord, als efectes que
qualsevol persona interessada que considerés
lesionats els seus drets, pogués formular el
corresponent recurs de reposició, en el seu
cas, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació.
Atès que superat el termini d'un mes, no
s'ha interposat cap recurs de reposició, d'acord amb el certificat emès per part de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà que s'incorpora a
l'expedient.
En base a l'anterior i d'acord amb el que
determina l'art. 156 del Decret Legislatiu
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'Urbanisme, la Junta
de Govern Local adopta els següents:
Acords
1r. - Informar favorablement sol·licitud formulada per. Santiago Vila Regard, en representació de la societat Bat XXI, SL, relativa a
l'aixecament de la càrrega d'afecció anotada
al marge de les 24 finques registrals de la
promoció de "Can Vilallonga", relativa al
pagament del saldo de liquidació definitiva
del compte del projecte de compensació
urbanística inscrit mitjançant certificació lliurada pel Secretari de la Corporació, l'11 de
novembre de 2002, tot això d'acord amb el
que determina l'art. 156 del Decret Legislatiu
305/2006 de 18 de juliol, i que fa referència
a les següents finques registrals:
2n. - Facultar a Santiago Vila Regard, en
nom i representació de la societat Bat XXI, SL
i Excel·Llar, SA, indistintament en la seva
qualitat de promotors inicials i propietaris de
la totalitat del sector de Can Vilallonga, perquè puguin aixecar la càrrega d'afecció anotada al marge sobre les 24 finques registrals
enumerades en el punt primer anterior.
3r. - Elevar certificació del present acord al
Registre de la Propietat de Sant Cugat del
Vallès, als efectes del que determina l'art.
156 del Decret 305/2006 de 18 de juliol.
4t. - Notificar el present acord al legal

representant de Bat XXI SL, i Excel·Llar, SA,
respectivament, als efectes escaients."
Contra aquest acte administratiu definitiu,
es pot interposar, potestativament, recurs de
reposició davant l'Ajuntament en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de
la publicació d'aquest edicte, o directament
recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos davant els jutjats contenciosos-administratius de la província de Barcelona. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi
estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci
administratiu i a partir de l'endemà podrà
ésser interposat recurs contenciós-administratiu. No obstant això, podreu interposar-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.
La qual cosa es fa pública per al general
coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 16 de març de
2010.
L'Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.
022010010095
A

Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència: Expedient núm.:UA70/01/09 
X/01/21686.
Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació urbanística de Can Vilallonga.
Intentada infructuosament la notificació
personal a l'empresa Bat XXI, S.L. de l'acord
de la Junta de Govern Local de Sant Cugat
del Vallès adoptat en sessió ordinària del dia
8 de febrer de 2010 pel qual es va acordar
aprovar la Resolució del Recurs de Reposició
i sol·licituds del legal representant de Bat XXI
SL, d'aquest municipi, de conformitat amb
allò establert a l'article 59.4 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
per mitjà del present escrit se'ls cita fent-los
saber:
"3. - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE
REPOSICIÓ I SOL·LICITUDS DEL LEGAL REPRESENTANT
DE BAT XXI, SL (EXP. NÚM. UA70/01/09 
X/01/21686).
Atès que per part de Santiago Vila Regard,
en nom i representació de Bat XXI, SL, s'ha
formulat recurs de reposició front l'acord de
la Junta de Govern Local en sessió celebrada
en data 2 de març de 2009, a través del qual
es van recepcionar les obres d'urbanització a
l'àmbit del Pla Especial i es va mantenir l'aval bancari fins un import de 100.000 EUR
(cent mil EUR) dels 140.616,01 EUR (cent
quaranta mil sis-cents setze EUR amb un cèntim) dipositats en garantia de la urbanització.
Atès que per part del Legal Representant
de Bat XXI, SL, s'ha presentat escrit sol·licitant certificat municipal que acrediti que no
és necessari disposar d'una Entitat de Conservació al Sector de Can Vilallonga, i certificat
acreditatiu que les finques compreses dins

