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d�anuncis de l�Ajuntament.
L�acord d�aprovació inicial es notificarà als

propietaris de terrenys inclosos dins de l�àm-
bit d�actuació del Pla Parcial, i als interessats
a l�expedient.

Tercer. - Condicionar l�acord d�aprovació
definitiva a la incorporació en el Projecte de
Compensació de les determinacions contin-
gudes en l�informe del Tècnic d�Administra-
ció General de l�Àrea d�Urbanisme, i que són
les següents:

a) Caldrà incorporar a la memòria del pro-
jecte de compensació les referències que
corresponguin a la Llei 6/1998, de 13 d�abril,
sobre regimen del suelo y valoraciones.

b) Caldrà ajustar el pressupost de les obres
d�urbanització contingut en el projecte d�ur-
banització amb el del projecte de compensa-
ció.

c) Caldrà incorporar en les descripcions de
les finques aportades la sol·licitud d�inscrip-
ció dels camins públics; modificar en la des-

cripció dels enclaus la definició del coefi-
cient de participació en l�aprofitament, refe-
rint-se exclusivament a que es regirà pel con-
veni signat entre els particulars i Med Santa
Agnès, SL. Incorporar les edificacions exis-
tents en els enclaus, tal com exigeix l�article
5. A) del Decret 303/1997, de 25 de novem-
bre.

d) Incorporar en la descripció de les fin-
ques resultants en els enclaus les edificacions
existents.

Quart. - Recomanar la sol·licitud al Regis-
trador de la Propietat de la Certificació de
titularitat i càrregues de les finques incloses,
tal com estableix l�article 102 del Reglament
de Gestió Urbanística, aplicable també als
projectes de Compensació.

Cinquè. - Informar que l�aprovació defini-
tiva del projecte de compensació quedarà
supeditada a l�aprovació prèvia o simultània
dels estatuts i bases d�actuació.

Així mateix, com que l�aprovació del pro-

jecte de Pla parcial resta pendent de la publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per esdevenir executiu, la publi-
cació dels acords d�aprovació definitiva dels
Estatuts i bases d�Actuació, Projecte de Com-
pensació i Projecte d�urbanització, restarà
pendent de la publicació del primer.�

El que es comunica, tot indicant-vos que
aquest és un acte de tràmit, no definitiu en
via administrativa, i, per tant, no és suscepti-
ble de recurs, i això sense perjudici que
pugueu exercitar el que estimeu procedent,
de conformitat amb el que disposa l�article
58.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

La Roca del Vallès, febrer de 2002.
L�Alcalde, Salvador Illa i Roca.
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Sant Adrià de Besòs

ANUNCI

Havent transcorregut el termini establert
per l�article 46 de la Llei General Pressu-
postària, Reial Decret legislatiu 1091/1988
de 23 de setembre.

De conformitat amb l�establert a l�article
47 de la Llei General Pressupostària, Reial
Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de
Setembre, i en seguiment del procediment
establert per l�article art. 294,2 del Reglament
d�Hisendes Locals, Decret de 4 d�agost de
1952.

Es publica relació provisional de les obli-
gacions reconegudes prescrites, a la fi que en
un terme de vint dies els creditors puguin
efectuar les al·legacions que estimin conve-
nients.

RELACIÓ PROVISIONAL D�OBLIGACIONS PRESCRITES:#

Concepto§ Importe§Acreedor§

Nº operación y 

fecha termin.#

Anàlisis d�aliments§ 23.400§P0801500J§ 199400000005#

§ §Ajuntament de Badalona§25-01-1994#

Anàlisis d�aliments§ 23.120§P0801500j§ 199400000017#

§ §Ajuntament de Badalona§07-03-1994#

Control Sanitari menjadors escolars 1994/95§717.040§P0801500J§ 199500000010#

§ §Ajuntament de Badalona§21-03-1995#

Concepto§ Importe§Acreedor§

Nº operación y 

fecha termin.#

Anàlisis d�aliments§ 220.800§P0801500J§ 199600000060#

§ §Ajuntament de Badalona§09-12-1996#

Servei de Zoonosis d�un gos§ 8.360§P0801900B§ 199700000011#

§ §Ajuntament de Barcelona§31-01-1997#

Total§ 992.720§§ #

Sant Adrià de Besòs, 14 de febrer de 2002.
El Interventor (signatura il·legible).

022002003051
A

Sant Cugat del Vallès

EDICTE DE RECTIFICACIÓ 
D�ERRADA MATERIAL

En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
15 de març de 2001 apareix publicat el text
íntegre del Reglament del Consell Municipal
de l�Esport. Detectada la presència d�una
errada material es procedeix a la seva rectifi-

cació de conformitat amb l�article 105.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
en els termes següents:

Article 4t.: On diu �un/una representant de
cadascuna de les diferents escoles públiques
i/o privades del municipi�, ha de dir: �un/una
representant de cadascun dels diferents cen-
tres d�ensenyament públic i/o privat del

municipi�.
Sant Cugat del Vallès, 13 de febrer de

2002.
L�Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.
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