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Avui comença
l’Exfilgramenet

Primera
trobada oficial

La mostra filatèlica colomenca arriba a
la 47a edició.

L’alcalde i el president de la Generalitat es
van reunir el passat dia 1.

Derribadas las primeras fincas del proyecto del Front Fluvial del Raval

Se pone en marcha la reforma de
la fachada urbana del río Besòs

La reforma de la fachada urbana al
Besòs ya está en marcha. El pasado
lunes se llevó a cabo el derribo de las
primeras fincas afectadas por el proyecto del Front Fluvial del Raval. De
esta manera comienza a ejecutarse
uno de los proyectos más importantes de este mandato, a la vez que se
actúa sobre una de las zonas con más
carencias urbanísticas de la ciudad.
El proyecto del Front Fluvial prevé la construcción de 400 viviendas, 435 plazas de
aparcamiento, 16.000 m2 de zonas verdes,
4.600 m2 de locales comerciales y 1.600 m2
de equipamientos. Todo esto en una
superficie de 2,7 Ha, entre la avenida de la
Generalitat y el paseo de Ribera, y desde el
Nou Camp Municipal hasta la avenida de
Mn. Pons i Rabadà. El coste aproximado es
de 50 millones de euros (8.300 millones de
las antiguas pesetas). Los 400 pisos se
construirán en tres fases.
Inicio de obras
El lunes se procedió al inicio del derribo de

9 fincas, entre los números 120 y 136 de la
avenida de la Generalitat. Así se ha logrado liberar el espacio para construir el primer bloque de viviendas que contará con
102 pisos, de los cuales 36 serán destinados a promoción pública para jóvenes, 4
para personas con movilidad reducida, y
el resto para las familias afectadas por las

expropiaciones del proyecto.
Terminadas las labores de
desescombro, las obras de
este primer bloque comenzarán el 2 de noviembre y terminarán hacia septiembre de
2006. El lunes, representantes
de los grupos municipales
(PSC, ICV-EUiA y CiU), de la
FAVGRAM, de la asociación
de afectados por este proyecto y de la Asociación de Vecinos del Raval estuvieron presentes en el derribo.
El proyecto es obra del arquitecto Joan Ravetllat, ganador
del concurso de ideas que
convocó el consistorio. Este
proyecto ha sido consensuado
con las 143 familias afectadas,
que el 12 de marzo del año
pasado firmaron un convenio
con el Ayuntamiento para las
expropiaciones. El convenio
regula todos los aspectos del proceso
expropiatorio. El consistorio garantiza
nuevas viviendas de protección pública,
además de realizar un proceso de traslados que cause las mínimas molestias.
La empresa municipal Gramepark, por
encargo del Ayuntamiento, es la encargada de realizar el proyecto.

El futuro está en el sur
El proyecto del Front Fluvial del Raval obedece, fundamentalmente, a dos propósitos: a
una actuación decidida en la zona sur de Santa Coloma, y al ordenamiento de la fachada
fluvial urbana. En la zona sur, con los barrios de Fondo Alt, Raval y Santa Rosa, existen
deficiencias urbanísticas que hay que abordar.
El plan Urban (1998-2000) fue la primera actuación importante en la zona con una inversión de más de 2.000 millones de pesetas y supuso la construcción del Centre Cívic del
Raval, el centro de empresas, zonas verdes, etc. Actualmente está en marcha el Plan de
Mejora Urbanística de la Zona Sur, que prevé vivienda pública, urbanización de calles y
mejora del parque dels Pins (Motocross). Con el Front Fluvial del Raval, el Ayuntamiento
apuesta decididamente por la transformación de estos barrios.
La recuperación de los márgenes del río Besòs también marca un punto de inflexión en las
políticas de urbanismo, para unir la ciudad al río, separados durante décadas. Después de
la recuperación del río, ahora toca la regeneración de la zona urbana de la ribera.

ACTUALITAT
Els colomencs aproven la gestió
municipal i diuen que se senten
satisfets de viure a la seva ciutat
La immigració és l’aspecte que més preocupa,
segons una enquesta recent

P

rop de dues terceres parts
dels colomencs se senten molt o
bastant satisfet de viure a la seva
ciutat, contra gairebé un 18%
que assenyala que se'n sent poc
o gens. Aquesta és una de les dades que apareix a la darrera enquesta d’avaulació de la gestió
municipal que han fet l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Un total de 600 persones van ser
entrevistades per l’empresa Central de Campo els dies 21, 23 i 28
de juny, i la meitat considera que
Santa Coloma ha millorat durant
l'últim any. La nota mitjana que
obté la gestió global de l’Ajuntament és de 6,2.
Aquesta puntuació és superior
en dues dècimes a la registrada
fa un any. Només un 13% dels
entrevistats suspenen la gestió
municipal. Les puntuacions són
molt similars entre els diferents
grups d'edat i els districtes. La
nota més alta l’atorguen els residents al districte quart (6,5),
mentre que els del cinquè li donen un 5,8. El 56% dels entrevistats considera que Santa Coloma
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millorarà en el termini d’un any,
Tots els serveis municipals, llevat
de la circulació i l'aparcament,
són aprovats. Els mercats i la recollida d'escombraries són els
més ben valorats, amb notes superiors a la valoració global de la
gestió de l'Ajuntament.
Segons l’opinió dels enquestats,
l'habitatge és el tema en què
s’hauria d'actuar en el futur. Els
que tenen entre vint-i-cinc i quaranta-quatre anys són els que
més diuen conèixer les actuacions municipals en matèria
d’habitatge públic.
El desplegament dels Mossos
d'Esquadra també és ben valorat
per la majoria, que li atorguen
una nota mitjana de 7,2.
En la neteja dels carrers i de les
voreres es reclamen millores, així
com més freqüència de pas del
servei i més cura amb els excrements dels gossos. Prop de tres
quartes parts dels entrevistats
utilitzen habitualment els contenidors de recollida selectiva d'escombraries.
La majoria considera que hauria

Se celebran las fiestas del Pilar
y la Semana Cultural Extremeña

L

a Casa de Aragón Virgen de
Pilar celebra las fiestas del Pilar. El
día 12, al mediodía, tendrá lugar el

Tallada la morera de
la plaça de la Vila
Aquesta setmana s’ha hagut de
tallar l’antiga morera de la plaça
de la Vila, situada davant de la
farmàcia. L’exemplar presentava des de feia temps podridura
del tronc, malaltia pròpia dels arbres vells que han patit, en la seva joventut, escapçades sistemàtiques. Des del setembre
s’havia observat un moviment
en l’esquerda central del tronc
principal, que feia perillar la seva
estabilitat. Aquest exemplar serà
substituït per una tipuana tipu,
com les ja existents a la plaça.

pregón, una recepción a las autoridades y una misa baturra en la
iglesia Major. El día 15 habrá una
fiesta infantil (18 h), y el 16, un
campeonato de guiñote en la sede
de la entidad (Sant Josep, 32). El
día 17 (18 h), en el Teatro Sagarra,
se representará la obra Teruel, tierra de amor y de ilusiones.
Semana cultural
El alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, presidirá la inauguración de
la Semana Cultural Extremeña el
día 9 (20 h.) en la sede de la Casa
Regional (Sant Ignasi, 32). El día
10 habrá una degustación de migas, un festival y un baile. El día
12 habrá de nuevo migas por la
mañana, la salida de la Virgen de
Guadalupe (11.30 h.), una misa,
una comida de hermandad y otro
baile. El día 17, finalmente, tendrá
lugar un festival folklórico (20 h.).

d'invertir-se més recursos en
serveis socials i sanitaris, així
com en neteja dels carrers i ensenyament. Prop del 40% creu
que hauria d'incrementar-se la
despesa en festes populars.
Immigració
La immigració és el principal problema que més entrevistats assenyalen, molt per damunt de la
inseguretat i la neteja. La preocupació per la immigració ha augmentat de manera significativa
respecte a l'any passat. En canvi,
ha disminuït el nombre d'entrevistats que assenyala com a problemes l'aparcament o les obres.
Les dones que tenen entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre
anys, nascudes fora de Catalunya
i residents als districtes cinquè i
sisè són les que més indiquen la
immigració com a problema.

La seguretat sembla preocupar
més els homes joves nascuts a
Santa Coloma.
Equipaments i consum
Els mercats municipals i els parcs
públics són els equipaments més
utilitzats. El 70% dels joves diu
anar diversos cops a les biblioteques, i prop del 60% al Museu
Torre Balldovina.
Gairebé la meitat dels entrevistats manifesten haver assistit regularment a la celebració de la
Festa Major i la cavalcada de
Reis, i un 32% indica el mateix
respecte al Carnestoltes.
Només el 22% dels entrevistats
que treballen ho fan a Santa Coloma de Gramenet, i un 50% que
es desplaça a Barcelona. La majoria, no obstant això, van al metge, fan esport o es troben amb els
amics sense sortir de la ciutat.

Avui s’inaugura la 47a mostra
de l’Exfilgramenet al Museu

A

vui, 8’octubre (19 hores),
tindrà lloc al Museu Torre Balldovina la inauguració de la 47a edició de la mostra Exfilgramenet,
que organitza el Cercle Filatèlic
de la nostra ciutat. Enguany, el
mata-segells commemoratiu de
l’exposició està dedicat a Mercè
Ribera i Rovira, que fou propietària de la torre Pallaresa.
L’Exfilgramenet se celebrarà fins
al 17 d’octubre. Després de la
inauguració d’aquesta tarda,
demà dia 9 es produirà la puntuació del jurat i entrarà en funcionament l’estafeta amb l’esmentat mata-segells especial. Del
10 al 16 d’octubre l’exposició estarà oberta i es podrà visitar coincidint amb l’horari habitual del
Museu: de dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h i matins de dissabte,
diumenges i festius, d’11 a 14 h.
El 17 d’octubre (12 h), finalment,

Mercè Ribera i Rovira.

es farà el repartiment de trofeus i
la cloenda de la mostra.
!Curs de català.

El Grup de Dones
del Llatí i l’Associació de Veïns,
conjuntament amb L’Heura, fan un
curs de català de nivell bàsic. Més
informació, al carrer de Beethoven, 11-13, de 18 a 20 h.

ACTUALITAT

Primera reunión entre el president de la Generalitat
y el alcalde de Santa Coloma de Gramenet
Pasqual Maragall y Bartomeu Muñoz se entrevistaron el pasado 1 de octubre en el Palau
El pasado1 de octubre, el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, mantuvo una reunión con el president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Este encuentro, el primero que tiene lugar de forma oficial entre ambas autoridades, en el despacho oficial del
president, en el Palau, fue valorado muy positivamente por el alcalde y, como primer resultado del mismo, el president Maragall
visitará nuestra ciudad en los próximos días para conocer sobre
el terreno los proyectos en los que trabaja nuestro Ayuntamiento.

S

egún el alcalde, el president
Maragall tiene un alto conocimiento de las características y
necesidades de Santa Coloma de
Gramenet y expresó su voluntad
de que la Generalitat participe en
algunos proyectos municipales
de mejora de nuestro territorio.
Entre los diversos temas planteados por el alcalde a la primera
autoridad catalana, destacó el de
la preocupación de los colomenses por el aumento de la población inmigrante, según ha podido
constatarse en los resultados de
la última encuesta de opinión local (ver página anterior).
Bartomeu Muñoz solicitó al presi-

dent colaboración de la Generalitat para neutralizar el riesgo de
exclusión social que puede originarse en algunos barrios de
nuestra ciudad y le pidió que el
proyecto municipal de cohesión
social destinado a la mejora de la
zona sur de Santa Coloma (Raval,
Santa Rosa, Fondo) sea tenido
especialmente en cuenta cuando
se lleve a cabo la aplicación de la
anunciada Llei de barris , que
contempla ayudas especiales a
zonas de municipios que merecen atención especial. Visitar estos barrios, dijo el president, formará parte del programa de su
próxima visita a Santa Coloma.

La mostra ‘Matèria viva’, que es
podrà veure a Can Sisteré, recull
l’obra d’Albert Ràfols-C
Casamada

M

atèria viva és el títol d'una exposició que presenta de manera
conjunta obra literària i gràfica de
l'artista Albert Ràfols-Casamada.
La mostra, que es podrà veure fins
al 14 de novembre, s'inaugurarà el
14 d'octubre (20 h) amb l'assistència de l’autor català, i serà
presentada per Margarida Sugranyes, comissària de l'exposició.
L'exposició, que conté vuit sèries
realitzades durant els últims 10
anys, ens acosta a l'obra d'aquest artista que, ja en edat
avançada, manté un impuls creador ple de frescor i vitalitat, tal
com ens anuncia el títol de l'exposició. Aquest acostament integrarà, fusionarà i reunirà, els dos
llenguatges: la poesia i l'art.
L'associació Experimentem amb
l'Art realitzarà visites dinamitzades i tallers dirigits als escolars
dels diferents nivells. Així mateix,
amb la finalitat d'apropar la figura i l'obra d'Albert Ràfols-Casamada al públic en general, s'han

La entrevista se celebró en el despacho oficial del president de la Generalitat.

BREUS
!Voluntaris per la llengua
El CNL L'Heura posa novament en marxa la campanya Voluntaris per la
llengua. S'hi poden apuntar totes aquelles persones que parlin català i
que vulguin dedicar una hora a la setmana a conversar en aquesta llengua amb una altra persona que n'està aprenent. Si voleu més informació
o us hi voleu apuntar, us podeu adreçar a L'Heura, al c. 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.

!Informàtica per a pares i mares
L'IES Puig Castellar, en col•laboració amb l'AMPA, ofereix als pares, les
mares i els amics de l'institut cursos d'informàtica a partir de la segona
setmana d'octubre, en horaris de tarda i nit, als pares, mares i amics de
l'institut. Hi haurà un grup de nivell bàsic i altre d'ampliació. Els interessats poden dirigir-se a l'institut (av. d’Anselm del Riu, 10) o demanar informació telefònica (93 3 91 61 11).

!Curs de teatro
El Centre de Recursos Mas Fonollar fa un curs de teatre del 15 d’octubre al
15 de desembre. Inscripcions: de dilluns a divendres de 17 a 21 h, al Casal
de Riu Nord (carrer del Safareig, 1-3; tel. 93 386 36 49) . El preu és de 50 €.

!Grup de Dones del Llatí
El Grup de Dones del Llatí ha posat en marxa diferents activitats (tai-txi, ioga, taller de costura, manualitats, relaxació, boixet i reflexologia). A més,
cada dimarts hi ha un servei d’assessoria jurídica gratuït. Més informació,
els dimarts, de 16 a 19 h, al carrer de Beethoven, 11-13 (tel. 93 391 75 21).

!Excursión y bailes
programat quatre visites comentades i gratuïtes, que es faran els
dissabtes 6 i 13 de novembre, a
les 19 h, i els diumenges 7 i 14 de
novembre a les 12 h al Centre
Cultural Can Sisteré.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Singuerlín hace una excursión al monasterio de Sant Ramon (la Segarra) el 23 de octubre. El precio
es de 24 €. La entidad organiza un baile con la orquesta Margarita todos
los sábados. Más información, en la avenida de Catalunya, 41 (tel. 93
391 71 10).

!Teatre.

El Grup de Dones de la Guinardera empieza un curso de alfabetización el
18 de octubre a las 16 h. Una hora más tarde habrá un café tertulia, y a
las 18 horas comienza el curso de sevillanas para niñas. Los jueves habrá sevillanas para mujeres adultas y un taller de cuadros tridimensionales. Más información, en la calle de Milton, 28.

El Grup de Dones de Can
Mariner munta una obra de teatre.
Qui vulgui participar-hi pot anar a
una reunió el dia 14 (19.30 h) al
carrer de Milà i Fontanals, 14-16.

!Cursos para mujeres en La Guinardera
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Balls de saló i sevillanes
La cooperativa La Colmena té
obert el termini d’inscripció als
cursos de balls de saló i sevillanes.
Informació: dilluns, dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30 h, a la
plaça de la Vila, 13 .
Telèfon: 93 385 26 82.

Nou llibre
El 15 d'octubre (20 hores) tindrà
lloc la presentació del libre Guia
per una globalització alternativa,
a càrrec de l'autor, Paco Fernández Buey (catedràtic de filosofia
política a la Universitat Pompeu
Fabra) i Victor Ríos (exdiputat
d'IU), membres tots dos de la
Fundació Catalana d'Investigacions Marxistes.
Lloc: Biblioteca Central.
Organitza: Col•lectiu Perplexitat.

CEP: tardes culturals
Dins de l’Aula de Difusió Cultural
per a la Gent Gran, el dia 13
(17.30 h) hi haurà una conferència sobre el tema “Pàgines viscudes: cent anys d’El Patufet”, a càrrec de l’escriptor Ramon Folch i
Camarasa.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Lectura poètica
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El dijous 14 (21 h), Rodolfo del
Hoyo farà una lectura poètica de
la seva obra al Centre Excursionista Puigcastellar (CEP).
Lloc: carrer de Sant Josep, 20.

Yoga
El Centro de Cultura Popular del
Fondo imparte clases de yoga y
relajación.
Horario: lunes y miércoles, de 16.30

Farmàcies
Divendres 8
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dissabte 9
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Diumenge10
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dilluns 11
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 19
Dimarts 12
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dimecres 13
•D
Av.de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dijous 14
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
•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.

Ediccte
e

a 17.30, martes y jueves, de 19.30
a 20.30 o viernes, de 21 a 22 h.
Lugar: calle de Dalmau, 25.
Teléfono: 93 392 00 45.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga celebra el 9 de
octubre (22 h.) una velada flamenca con artistas de la entidad e
invitados. A la guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: calle del Mestre Martorell, 5.

Velada flamenca
El centro cultural Raíces del Sur
celebrará una velada flamenca el
9 de octubre (22 h.) con la participación del Rincón Extremeño y
sus cuadros de baile, Juan de
Araceli, Sombra Flamenca, Alhambra y Duende Flamenco. Al
cante estarán Luis García, Toñi la
Granaína, Manolo de Badajoz y el
Dúo Melodía; el baile lo protagonizará Melani, y a la guitarra estará Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

Cursa per la vida
La Unió Colomenca d’Atletisme
(UCA), l'Ajuntament, l'IME i l'Associació Espanyola Contra el Càncer organitzen la Cursa per la vida, que tindrà lloc el 17 d'octubre
a partir de les 10 del matí. El recorregut serà molt suau i planer.
Inscripcions: Intersport Massip
(Sant Ramon, 3), pistes d'atletisme
(Prat de la Riba, s/n) i IME (Rafael
Casanova, 85-89).

Recital de Paco Ibáñez
Dins dels actes de la setmana de la
solidaritat, el 22 d’octubre (22 h)
el cantant Paco Ibáñez farà un recital d’homenatge al poeta xilè Pablo Neruda amb motiu del centenari del seu naixement. L’acte està
organitzat per l’Associació de Suport a les Organitzacions Populars
Xilenes (ASOPXI), amb el suport
del Departament de Solidaritat de
l’Ajuntament i altres institucions.
Preu: 15 €. Les entrades es poden
adquirir al Tel-entrades de Caixa
Catalunya (902 10 12 12).

Assemblea d’entitats
La Plataforma Serralada de Marina convoca totes les entitats colomenques a una assemblea que es
farà el 14 d’octubre (20 h) per
tractar del futur projecte de construcció d’un complex lúdic i comercial a la Pallaresa.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera
(c. de Santa Rosa, 18).

An
nun
nci
Des del dia 11 fins al 22 d'octubre d'enguany, ambdós inclosos, es podran presentar
instàncies per prendre part en el concurs públic per a la selecció d’un psicòleg per
desenvolupar les seves funcions al Centre d'Informació i Orientació de la Dona (Departament de la Dona - Direcció de Serveis de Serveis Culturals i Ciutadans), en règim
de funcionari interí, fins a la seva cobertura definitiva pel sistema de selecció preceptiu mitjançant l'oferta pública d'ocupació, o la seva amortització.
Les bases de la convocatòria es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana d'aquest Ajuntament, de dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i divendres
de 8.30 a 15 hores.
Així mateix, estaran exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
27 de setembre 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 cr. Edison, 2-4 d'aquesta ciutat,
les dades de la qual i els seus titulars són
les que tot seguit s'especifiquen:
Descripció dels bens:
UTM: 3398207DF3839G. Ref. territorial:
30108007. Situació: carrer d'Edison, 2-4,
Ciutat. Registre propietat: Tom 153,
lli.121, fo. 70, fin. 5975 i Tom 160, lli. 126,
fo. 73, fin. 6291. Propietari: Joan Eduard
Muñoz Felipe. Domicili fiscal: c. Dos de
Maig, 266-268, 4t 4a Barcelona (08025).
Ocupant: ---. Sup. sòl a cadastre: 263,00
m2s. Sup. sòl Registre de la Propietat::190,00 m2s. i 85,50 m2s, respectivament. Coeficient: 100 %. Sup. construïda
a expropiar: solar. Antiguitat: ---. Estat de
conservació:---. Qualificació urbanística:
7c (equipament comunitari de nova creació d'interes metropolità).
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 creguin convenients.
Si en aquest termini no es presenta cap
al.legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Ediccte
e
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia
27 de setembre 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 Marina, 25 d'aquesta ciutat, les
dades de la qual i els seus titulars són les
que tot seguit s'especifiquen:
Descripció dels bens:
UTM: 4194601DF3849C. Ref. territorial:
11402001. Situació: carrer de la Marina,
25, Ciutat. Registre de la Propietat: Lli. 717,
tom 871, fol. 107, finca 51848. Propietari:
Teófilo Palomero Callejo. Domicili fiscal: el
mateix.Ocupant: el mateix.Sup. sòl a expropiar: 112,00 m2s. Coeficient: 100 %.
Sup. construïda a expropiar: 168,00 m2st.
Antiguitat:1800. Reforma segons cadastre: 1950. Estat de conservació: deficient.
Qualificació urbanística: 5 (vial). Observacions: hipoteca a favor d'Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. Establecimiento financiero de crédito
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 creguin adients. Si en
aquest termini no es presenta cap al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

HABITATGE
!Oficina d'Informació dels Barris
Sud . Tel. 93 391 86 81.
!Borsa Jove d'Habitatge. Tel. 93
391 80 46, c. de Bruc, 21-23.

L’AJUNTAMENT INFORMA

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de setembre de 2004, va
acordar aprovar inicialment la modificació del PERI de l'illa conformada pels carrers del Pare Benet, Sant Jeroni, Rosari i Ciutadella d'aquesta ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article 83.4
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per tal que en un termini D'UN MES,
comptat des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
hom pugui presentar les al•legacions que cregui convenients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (carrer del Dr. Ferran,
24, 1a planta, 08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la consulta i informació
que preveu l'article 3 del Reglament parcial de la Llei d'urbanisme.
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