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Comença el
curs escolar

Habitatge
per a joves

Més de 14.000 alumnes colomencs
s’incorporen a les aules.

El 29 d’octubre es farà un nou sorteig al
poliesportiu Nou.

El parque Europa, escenario de la feria multisectorial hasta el domingo

La XVI Expocoloma ofrece una
variada oferta lúdica y comercial
El parque Europa acoge este fin de
semana la decimosexta edición de
la feria multisectorial Expocoloma.
Desde ayer por la tarde y hasta el
domingo por la noche, el público
podrá disfrutar de la oferta comercial y de servicios que presentan
los expositores, además de un variado calendario de actividades para todas las edades. El horario de
visita de la feria es de 10 a 14 y de
17 a 22 h.
Para la tarde de hoy viernes están previstas diferentes actuaciones en el escenario central y actividades, entre las que
destaca la del grupo de bombos y tambores que ofrece la Casa de Aragón Virgen del Pilar de Santa Coloma. Precisamente, en la Expo de este año se podrá
conocer los productos típicos y cultura
de la Comunidad de Aragón.
El plato fuerte del sábado será la III Travesía de Coches de Época, organizada
por el grupo de comunicación Tele-Taxi,

que este año irá y volverá a Granollers. A
las 12, la Agrupació del Comerç i la Industria presenta la Guía Comercial 20042005. Por la tarde tendremos la Muestra
de Puntaires, un torneo simultáneo de
ajedrez y el concurso de enhebradoras
de agujas, además de diferentes actuaciones musicales y un desfile de moda en
piel.
La mañana del domingo estará dedicada
a la II Exposición Canina de Belleza y a la
II Marcha Popular en mountain-bike “La
Ibérica”. Por la tarde tendrá lugar el II
Concurso de Cortadores de Jamón y la
actuación de la artista colomense Yolanda Valero.
Durante la Expocoloma se emitirán diversos programas en directo de radio y
televisión desde el estand de Tele-Taxi.
La Expocoloma está organizada por el
Ayuntamiento, a través de la empresa
municipal Grameimpuls, y por la ACI. El
año pasado visitaron la feria cerca de
250.000 personas, cifra que seguramente se volverá a repetir este año.

El comerç just
a l’Expocoloma
Avui divendres, a l'estand del comerç
just, hi haurà un assessor que donarà
informació als comerciants sobre les
possibilitats i formes d'introduir aquesta línia de productes als seus establiments. Aquest assessor visitarà els estands de la fira i els comerços de la
ciutat que ho demanin.
En el comerç just es troba una àmplia
gamma de productes de qualitat. És una
proposta que beneficia els productors,
els comerciants i els consumidors, ja que
té en compte valors ètics, de respecte al
medi ambient i de justícia social.
Tant pel que fa a les activitats de la fira
com per demanar informació, podeu
adreçar-vos al Departament de Solidaritat de l'Àrea de Benestar i Solidaritat
de l'Ajuntament (tel. 93-462 40 00 ).
L’adreça electrònica és: departamentsolidaritat@gramenet.diba.es.

La xarxa del transport
públic millora amb
set nous autobusos
Dimarts dia 14 l'empresa d'autobusos TUSGSAL va presentar a la
plaça de la Vila de la nostra ciutat set noves unitats, que s'incorporen a la xarxa per reforçar aquest servei de transport. L'acte va
comptar amb la presència de Maite Arqué, alcaldessa de Badalona i presidenta de l'Entitat Metropolitana del Transport; de Fermín
Casquete, president del grup TUSGSAL, i del nostre alcalde, Bartomeu Muñoz. A la imatge, l'alcalde de Santa Coloma durant la
seva intervenció, en la qual va agrair a l'EMT i a l'esmentada empresa l'esforç d'adaptació als nous temps i la inversió que estan
realitzant per millorar la xarxa d'autobusos a la comarca.
Les set noves unitats van començar a circular dimecres. Son autobusos adaptats a la normativa comunitària, quant a confort,
seguretat i medi ambient, i al transport per a persones amb mobilitat reduïda.

ACTUALITAT
Acaba la primera fase
de modernización
del mercado
de Singuerlín
A partir del 22 de septiembre, las
paradas de venta del mercado
municipal de Singuerlín ofrecerán
sus servicios de nuevo en la planta
baja del edificio, una vez que han
finalizado las obras de remodelación y actualización de esta planta. Aunque en los próximos días se
completará la reforma de los departamentos de esta zona, estas
tareas no afectarán a la atención
al público.Las personas usuarias
disfrutarán de un nuevo espacio
más moderno y cómodo. Tras el
traslado de las paradas, en la primera planta que ha sido utilizada
durante unos meses como zona
provisional de ventas, comenzarán los trabajos para adaptarla como biblioteca del barrio.

La UNED obre el
termini de
matriculació
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El centre de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED) de Santa Coloma obre el
termini de matriculació per al
proper curs. El dia 21 (18 h) hi
haurà, a la seva seu (Recinte Torribera, carrer de Prat de la Riba,
171), una sessió informativa.
Els estudis que la UNED ofereix
corresponen a les llicenciatures en
dret i en psicologia (pla nou i antic
en ambdós casos), la diplomatura
en educació social (pla nou) i les
llicenciatures de 2n cicle en psicopedagogia i antropologia social i
cultural. També es pot fer el curs
d'accés per a majors de 25 anys.
La matrícula es farà en dos terminis. El primer, del 15 de setembre
al 15 d' octubre, és per als alumnes nous i els alumnes de la UNED
que no estiguin pendents de qualificacions. El segon termini, del 15
d'octubre al 15 de novembre, s'obrirà per a tots els alumnes.
L'horari d'atenció al públic durant el mes se setembre serà de
dilluns a divendres de 9 a 13 h i
els dimecres de 16.30 a 19 h. A
partir de l'1 d'octubre serà de dilluns a dijous de 16.30 a 20 h i divendres de 9.30 a 13 h.
!Club

de lectura. A la Biblioteca
Can Peixauet hi ha un club de lectura que es presenta el dia 21. Més
informació, a l’av. de la Generalitat,
98-100 (tel. 93 466 52 70).

Més de 14.000 alumnes s’incorporen a les aules
S’han fet obres de millora als centres d’ensenyament durant l’estiu

E

l 15 de setembre va començar el curs escolar 2004/05 als
centres educatius de Santa Coloma. A l'ensenyament obligatori —
de 3 a 16 anys— hi ha 12.316 nois i
noies (infantil: 2.895; primària:
5.409; secundària 4.012), mentre
que 2.095 faran a l'ensenyament
postobligatori —de 16 a 20 anys—.
En total són 14.411 alumnes.
Els alumnes d'incorporació a la
ciutat són: 1.105 alumnes de P3 i
942 alumnes a 1r d'ESO.
Durant aquest estiu s'ha aprofitat
per fer actuacions d'obres als
centres educatius per part de les
administracions local i autonòmica. Aquestes actuacions s'han
acabat plenament i no van impedir l'inici sense incidències del
curs escolar, a la nostra ciutat. En
són aquestes:

! CEIP Antoni Gaudí: pintura de
l'edifici central, reposició de sorral
i enrajolat de lavabos.
!CEIP Ausiàs March: terra a l’aula
d’ordinadors.
!CEIP Banús: protecció de cantoneres i xarxa elèctrica a l'aula
d’informàtica.
! CEIP Fray Luís de León: acabament del cablejat de l’escola, pista
al pati de joc i font colectiva al pati del centre.
!CEIP Jaume Salvatella: reposició
del sorral, desaigües al pati de
pàrvuls i reparació de les humitats
de l’edifici annex .
! CEIP Les Palmeres: reposició
del sorral a pàrvuls, porta de la
caldera.
!CEIP Lluís Millet: instal•lació d’un
calefactor als vestidors del
gimnàs.

! CEIP Miguel de Unamuno: font
col•lectiva al pati.
! CEIP Pallaresa: lavabos a la
planta baixa.
!CEIP Primavera: desbroçament
del pati de pàrvuls.
!CEIP Rosselló Porcel: pintura general de l'escola, cúpula i cantoneres als patis interiors.
!CEIP Sagrada Família: lavabos a
la planta baixa i desguassos a la
terrassa de l’edifici annex.
!CEIP Salvat Pappasseit: pintura
general de l'edifici, reposició de la
cúpula i cantoneres dels patis.
!CEIP Serra de Marina: reposició
de la xarxa del terrat.
! CEIP Torre Balldovina: pintura
de les portes del parvulari, portes
correderes.
!CEIP Wagner: protecció del perfil
de les escales.

Santa Coloma, sede
del campeonato de
España de Petanca
Organizado por la Federación
Catalana, el Ayuntamiento, el IME
y el CP Santa Coloma, este fin de
semana tendrá lugar en nuestra
ciudad el II Campeonato de España de Clubes de Petanca por dupletas de primera, segunda y juveniles. Las partidas se
disputarán en el Camp Municipal
Nicolás Longarón y en las instalaciones del CP Santa Coloma.
Ofrena floral. Un total de 63 entitats (institucions, associacions cíviques, socials i culturals, etc.) van participar l’Onze de Setembre en la tradicional ofrena floral a la senyera a la plaça de la Vila. L’acte va ser presidit per l’alcalde, els regidors i les regidores i es va desenvolupar en un clima de solemnitat.

Inscripcions als cursos de català

L

es persones que estigueu interessades a aprendre català encara podeu preinscriure-us als cursos de català per a adults que organitza el CNL
L'Heura. Aquests cursos començaran l'última setmana de setembre i acabaran el gener. Les classes són d'hora i mitja i es fan dos cops per setmana,
en horari de matí, tarda o vespre. També es fan cursos a distància de nivell
intermedi i de suficiència, i aquest any, a més, hem organitzat un curs de
nivell bàsic trimestral que acabarà abans de Nadal. Les titulacions, tant en
la modalitat presencial com en la modalitat a distància, són oficials i equivalents a les de la Direccció General de Política Lingüística (abans Junta
Permanent de Català). Per fer la preinscripció, podeu venir a l'estand que
el CNL L'Heura ha muntat a la fira Expocoloma (sector institucional), dissabte i diumenge de 10 a 14 o de 17 a 21 h, o bé passar pel Centre (c. de
Rafael Casanova, 85, 3r pis, tel. 93 385 14 61) fins al dia 21 d'aquest mes.

Cursos a l’Escola
Oficial d’Idiomes
L’Escola Oficial d’Idiomes fa cursos quadrimestrals i monogràfics
d’anglès, àrab i francès. La matrícula es farà el 7 d’octubre, de 16 a
20 h, al Departament de l’Alumnat del centre. Per inscrure’s-hi,
cal dur una fotocòpia del DNI i haver fet cursos reconeguts com a
activitat de formació permanent
del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Més informació,
al carrer de Victor Hugo, 54-56
(tel. 93 468 53 66 i 93 468 53 70).
!Alfabetització.

El Grup de Dones
del Llatí necessita una professora
d’alfabetització. Les interessades
han de trucar al tel. 659 27 02 55.

ACTUALITAT

Se modifica el proyecto del centro Pallaresa

Exposició de l'Escola
de Ceràmica al Museu

Se mantiene el hotel, los cines y la vivienda pública y se elimina el centro comercial

Avui divendres (20 h) s'inaugura
l’exposició que fa l'Escola de
Ceràmica al Museu Torre Balldovina. Enguany es presenten els treballs de setze ceramistes i deu
alumnes de dibuix i pintura fets al
llarg del darrer curs. La mostra és
un apropament a l'art que es fa a
la ciutat i a la feina que realitza
aquesta entitat en l'àmbit de la
formació i de l'educació no formal
de la persona. L'exposició restarà
oberta al públic fins al 3 d'octubre.

E

n el pleno municipal celebrado a finales de julio se aprobó inicialmente la modificación del proyecto del Centro Terciario y
Residencial Pallaresa para adecuarlo a la coyuntura actual y garantizar así su viabilidad. Los diferentes usos que preveía el
complejo han sido redistribuidos.
Así, se acordó no construir el centro comercial no alimentario previsto inicialmente, aumentando el
número de viviendas. Se mantiene
el hotel, los cines, aumenta la vivienda pública y aparece nueva
vivienda de renta libre.
Tras la realización de un concurso
público, el consistorio adjudicó a
una unión temporal de empresas
en diciembre de 2001 la venta de
los terrenos situados en dos islas
de la fachada norte de la Av. Pallaresa, desde la av. de Francesc Macià hasta el pasaje de Salvatella. La
evolución del sector comercial ha
supuesto la reconsideración del

centro comercial no alimentario
previsto. A este factor se suma la
necesidad de nueva vivienda en
Santa Coloma, especialmente para
ser destinada a jóvenes.
El nuevo proyecto mantendrá el
hotel de tres estrellas -del que
siempre ha carecido la ciudad- que
será de 3.600 m2, con 80 habitaciones. La vivienda protegida supondrá la construcción de 100 pisos, de los cuales 60 como mínimo
serán en régimen de alquiler para
jóvenes. El resto de la superficie,
destinarán suelo a vivienda de renta libre (132 viviendas), locales comerciales y zona de ocio con salas
multicines.
De esta manera, se mantiene un
modelo comercial y de ocio de proximidad de pequeño formato con
predominio de empresas de carácter autónomo y local.
Con estas modificaciones, los promotores deberán encargar un proyecto a un equipo de arquitectos de

Más de 2.500 solicitudes de
vivienda pública entrarán en el
sorteo del 29 de octubre

E

l jueves 23 se resolverán las
alegaciones y reclamaciones que
se hayan podido presentar al listado provisional de admitidos para optar a una de las viviendas de
protección oficial que promueve
la empresa municipal Gramepark
y Regesa, sociedad que depende
del Consell Comarcal del Barcelonès. En total se han presentado
más de 2.500 solicitudes.
La lista de personas que optan a
los 89 pisos para jóvenes y 9 para personas con movilidad reducida se hizo pública en julio. El día
29 de ese mes finalizó el plazo para presentar reclamaciones. La semana que viene se resolverán, y el
uno de octubre se publicará la lista definitiva. El sorteo tendrá lugar
el 29 de octubre, a las 19.30 h. en
el polideportivo Nou. Cerca de
6.000 personas han solicitado información sobre las promociones.
Finalmente se presentaron más
de 2.500 solicitudes, siendo rechazadas sólo 59.
Las promociones que saldrán a
concurso son: antigua fábrica Ciba (30 pisos para jóvenes y 5 pa-

prestigio internacional. El Ayuntamiento deberá dar el visto bueno al
proyecto. Esta actuación supondrá
un nuevo nexo de unión entre el
barrio de Singuerlín y el centro de
la ciudad, constituyéndose en una
nueva zona estratégica del municipio. La aprobación en el pleno
contó con el voto afirmativo del
PSC, la abstención de CiU y el voto
en contra de ICV-EUiA y del PP.

BREUS
!Cobrament voluntari d’impostos
Mitjançant un conveni subscrit el 16 de juny amb l’Entitat Metropolitana del
Transport, a partir d’aquest exercici el recàrrec metropolità del transport (sobre l’IBI) serà recaptat pel Servei de Recaptació de l’Ajuntament. El cobrament en període voluntari s’efectua del 15 de setembre al 15 de novembre.
Igual que amb la resta de tributs, rebreu un avís per fer el pagament en qualsevol de les entitats col•laboradores: Caixa Catalunya, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Penedès, Caixa Sabadell
i Caixa Terrassa. Les reclamacions o recursos s’han de presentar a l’OIAC o al
Servei de Rendes. La recaptació per via executiva (a partir de l’exercici de
2004) es fa al passeig de Llorenç Serra, 26 (Servei de Recaptació).

!Día de Extremadura
Para celebrar el Día de Extremadura tienen lugar unas jornadas organizadas
por la Federación de Asociaciones de Entidades Extremeña en Catalunya (FAEC), la Casa Regional Extremeña y la Asociación Los Remedios. El día 18 (12 h.)
habrá una recepción a las entidades en la calle de Sant Ignasi, 34, y la entrega
de premios del Certamen de Poesía José Espronceda (20 h.) en el Museu. El
día19 (desde las 9.30 h.) habrá una fiesta en Can Zam con grupos folklóricos.

!Taller de memoria
Del 28 de septiembre al 2 de noviembre se impartirá un taller de memoria (primer nivel) para mayores de 60 años en la Llar Puig Castellar, avenida del Puig Castellar, 16. Inscripciones: a partir de hoy, día17.

!Cursos en el Centre Cívic del Riu
La Asociación de Vecinos del Riu hace bailes de salón por parejas, yoga, danza del vientre y tai-chi. Más información, en la c. de Pompeu Fabra, 22-24.

!Danza del vientre y bailes de salón
La Asociación de Vecinos de Singuerlín hace un curso de danza del vientre
y otro de bailes de salón. Más información, en la av. de Catalunya, 41.
ra personas con movilidad reducida), Enric Granados (14), av. de
Catalunya (9) y primera fase del
Front Fluvial del Raval (36 para jóvenes y 9 para personas con movilidad reducida).
! Draconaires a la Mercè. El drac
Blai estarà exposat a l'Ajuntament de Barcelona durant la festa
de la Mercè, del 18 al 25 de setembre, i a la Mostra de Bestiari, i
participarà en la passejada del divendres i el correfoc del dissabte.

!Cursos en Singuerlín
La Associació de Dones del Singuerlín inicia cursos de encaje de bolillos, sevillanas (niños y adultos) y aeróbic. Más información, en el tel. 93 391 71 10.

!Intel·ligència emocional
El dia 21 (19.30 h), a la Biblioteca Can Peixauet, hi haurà la conferència “La intel•ligència emocional” amb d’Eva Bach, llicenciada en ciències de l’educació.

!Voluntaris per la llengua
El CNL L’Heura posa en marxa la campanya de voluntaris per la llengua. S'hi
poden apuntar les persones que parlen català i volen dedicar una hora a la setmana a conversar en aquesta llengua amb una persona que n'està aprenent.
Més informació, a l'estand de L'Heura a l'Expocoloma, al c. de Rafael Casanova, 85-89, 3r pis (de 9 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 h), o al telèfon 93 385 14 61.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Tallers de música
El Centre de Creació Musical Molinet té obert el termini de matriculació per als tallers de música.
Hi ha classes de guitarra, bateria,
baix elèctric, saxo, cant, llenguatge musical, piano i combo.
Informació: de 17 a 22 h a l’avinguda de Mossèn Pons i Rabadà,
s/n.
Tel. 93 466 54 49.

Tallers al Llatí
El Grup de Dones del Llatí ha programat diversos tallers que començaran en breu: ioga, manualitats, informàtica, gimnàstica de
manteniment, meditació i relaxació, boixet, costura i reflexologia.
Inscripcions: del 20 al 30 de setembre, al casal del barri (carrer
de Beethoven, 11-13), en horari
de tarda (a partir de les 16 h).
Telèfon: 93 391 75 21.

Esport i Salut
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!La asociación Esport i Salut inició el 15 de septiembre un nuevo
curso de actividades físicas para
adultos: gimnasia de mantenimiento, tonificación, GAC, aeróbic, steps, latin dance, yoga y taichi, en horarios de mañana y
tarde.
Lugar: polideportivos Nou y La
Bastida y Casal de Can Mariner.
Información e inscripciones: Mn.
Jacint Verdaguer, 22-24, de 10 a
13 y de 17 a 20 h.
Teléfono: 93 386 76 08.
!Esport i Salut organiza también
una liga de fútbol sala para veteranos (a partir de 35 años) los fines de semana en las instalaciones del IES Can Peixauet.
!Por último, la asociación necesita monitores especializados en el

área del deporte para realizar actividades físicas para adultos
(gimnasia de mantenimiento, aeróbic, etc.) y para niños (psicomotricidad, fútbol sala, baloncesto,
aeróbic, etc.). Los interesados
pueden presentar el curriculum
en las oficinas de la entidad.
Información: Mn. Jacint Verdaguer, 22-24, polideportivo Nou.
Teléfono: 93 386 76 08.

Conferencia
La Colonia Egabrense organiza una
conferencia sobre el tema “La autoestima de la mujer”, a cargo de
Josep Antolín, psicólogo y gerente
de Torribera, el día 22 (18 h.).
Lugar: calle de Sicília, 11.

Manualitats
El proper mes d’octubre comencen les classes de manualitats a la
cooperativa La Colmena.
Informació: dilluns, dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30 h, a la plaça
de la Vila, 13 .
Telèfon: 93 385 26 82.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebra una
matinal flamenca el día 19 (12 h.)
a cargo del elenco de cantaores
de la entidad y el grupo de baile
Aires de Málaga; a la guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

Baile tercera edad
El día 18 (16.30 h.), el Esplai de
Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un baile amenizado
por el músico Juan Carlos Benzal.
Lugar: calle de Wagner, 19.

Ediccte
e

Tai-chi
La asociación Dolkar, en colaboración con el Centre Cívic del Fondo, organiza un curso de tai-chi.
Información: calle de Wagner, 19.
Teléfono: 93 462 40 67.

Excursión
El Casal d’Avis de Can Mariner organiza una excursión a Malgrat
de Mar el día 2 de octubre.
Precio: 26 euros.
Información: calle de Milà i Fontanals, 14-16.
Teléfonos: 93 466 32 85 y 93 385
03 20.

Xerrades
El Centre Cívic de Can Mariner
ha programat per als dijous 23 i
30 de setembre (17 h) unes xerrades sobre flors de Bach i quiromassatge respectivament.
Informació: carrer de Milà i Fontanals, 14-16.

Festival benéfico
El día 18 (21 h) se celebrará un
festival benéfico, a favor del Centro Abierto Moisés, producido por
el grupo de gospel fusión Esencia
de Vida.
Lugar: Teatro Sagarra.
Precio: 12 euros.

Triduo
Los días 17, 18 (20.30 h.) y 19 de
septiembre (20 h.), la Colonia
Egabrense organiza un triduo en
honor a la Virgen de la Sierra. Los
oficios serán cantados por el Coro
Romero de la Colonia.
Lugar: iglesia Major.

An
nun
nci

Farmàcies
Divendres 17
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dissabte 18
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Diumenge 19
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dilluns 20
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dimarts 21
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dimecres 22
•D
Passatge Caralt, 19 / Perú, 28
Dijous 23
•D
Santa Carles, 42 / Av. Banús, 34
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

Aprovat inicialment per acord del Ple municipal de 26 de juliol de 2004, el Reglament
del centre de dia per a la gent gran Llar Puig
Castellar de Santa Coloma de Gramenet,
s'exposa al públic per un termini de 30 dies
a efectes d'informació pública i audiència
als interessats i interessades per tal que puguin presentar reclamacions, al•legacions i
suggeriments si es considera oportú, i s’entenendrà aprovat de manera definitiva en
el cas que no se'n produeixi cap.
Objecte: aprovar el Reglament del centre
de dia per a la tercera edat Llar Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet.
L'esmentat Reglament, així com la resta
de documentació, es poden examinar a
l'Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat, situada a la primera planta de l'Ajuntament (paça de la Vila, núm. 1), de
dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 63.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
26 de juliol d'enguany, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada
dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada al carrer
de Milton, núm. 15 d'aquesta ciutat, les dades de la qual i els seus titulars són els que
tot seguit s'especifiquen:
UTM: 3505234DF 3930F. Ref. territorial:
31304034. Situació: carrer de Milton, 15,
ciutat. Registre propietat: . Propietari: Juan
Ventura Rovira. Domicili fiscal: carrer d'Espanya, 3, ent. 1a, l'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona (08901). Sup. total sòl afectat:
369,00 m2.s., segons dades de la base cadastral. Sup. total sostre afectat: solar. Coeficient: 100%. Qualificació urbanística: 5
(vial) i 6a (espai lliure actual).
L'esmentat expedient s'exposa al públic
per un termini de vint dies, comptats des de
l'endemà de la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província, per tal que
els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin adients. Si en aquest
termini no se’n presenta cap, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Ediccte
e
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
26 de juliol d'enguany, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada
dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada a l'avinguda Catalunya núm. 110 i l'avinguda de
la Primavera núm. 25 d'aquesta ciutat, les
dades de la qual i els seus itutlars són els
que tot seguit s'especifiquen:
UTM: 3803646DF3930D. Ref. territorial:
31512046. Situació: avinguda de Catalunya, 110, ciutat. Registre propietat: T. 1290,
Lli.1128, Fin. 49245, Fo. 6. Propietari: Usdefruit, Juliana Roales Casquero. Nua propietat: Feliciano, Dolores i Montserrat Gimeno Roales. Domicili Fiscal: avinguda de
Catalunya 51, 1r. 4a, ciutat. Ocupant: ---.
Sup. sòl cadastre: 108,00 m2s. Sup. sòl escriptures:160,00 m2s. Coeficient: 100%.
Sup. construïda: solar. Antiguitat: .
L'esmentat expedient s'exposa al públic
per un termini de vint dies, comptats des de
l'endemà de la publicació d’aquest edicte
al Butlletí Oficial de la Província, per tal que
els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin adients. Si en aquest
termini no se’n presenta cap, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
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