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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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Primer parc infantil
de bicicletes

L’Esperit Sant,
entre els millors

Hi han participat 1.100 alumnes de 19
escoles colomenques.

L’hospital colomenc figura en un rànquing
entre els 20 millors del país.

La proposición contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios

El Congreso de los Diputados
acuerda que Santa Coloma ha de
recibir más financiación del Estado
Una comisión mixta cuantificará la deuda histórica contraída con la ciudad
El Congreso de los Diputados ha
aprobado una proposición no de
ley en la que se reconoce la necesidad de una financiación especial
por parte del Estado para Santa
Coloma de Gramenet. La propuesta fue presentada el pasado 3 de
noviembre por el diputado Joan
Tardà (ERC) y modificada por la
diputada colomense Esperança
Esteve (PSC).
Santa Coloma ha acumulado una
deuda financiera porque, como se
aprecia en las reclamaciones del
Ayuntamiento en los últimos
años, la ciudad no recibe el dinero suficiente para cubrir las necesidades
de su población. Los déficit históricos
adquiridos durante la etapa del desarrollismo salvaje del franquismo, la alta densidad de población y la imposibilidad de
generar recursos por la falta de una actividad económica potente, hicieron de Santa
Coloma un municipio con una insuficiencia
financiera estructural permanente.

habilitación urbanística, vivienda,
infraestructuras, social —con especial atención a la inmigración— y
equipamientos públicos.
Años de reclamación

La proposición no de ley, que contó con el
apoyo de todos los grupos, se concreta en la
creación de una comisión en la que participan los ministerios de Economía, Administraciones Públicas y Fomento, la Generalitat
y el propio Ayuntamiento colomense. Esta
comisión cuantificará, antes de un año, las
inversiones extraordinarias que precisa la
ciudad, especialmente en los ámbitos de re-

Continuen els actes de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible
Continuen els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Dissabte13 a la plaça
d'en J. Manent, es prestaran bicicletes per passejar per la ciutat i es farà una gimcana
ciclista de 16 a 18,30 h. En aquest espai de temps els carrers de Sant Carles, Sant Jeroni, Anselm Clavé i Major es tancaran al trànsit.
El diumenge, de 12 a 14 h, hi haurà una cercavila i jocs d'animació a les places de la
Vila i Manent i als carrers de Sant Carles, Sant Jeroni, Anselm Clavé i Major.
Finalment l'exposició "Mobilitat sostenible i segura", que ja ha passat per la Biblioteca
Can Peixauet estarà avui a la Biblioteca Central i durant el cap de setmana a la plaça
d'en Manent (dissabte de 16 a 18.30 h i diumenge de 12 a 14 h).
La web que facilita als ciutadans compartir el cotxe per als desplaçaments habituals ja
es pot consultar a http:// www.grame.net.

El consistorio colomense lleva
años trabajando para compensar
esa insuficiencia financiera y lograr una solución.
El crecimiento desordenado de
los años 60 y 70, la alta densidad
de población, la falta de suelo y la
baja base fiscal hicieron de Santa
Coloma un municipio singular.
En octubre de 2002, un grupo de
expertos, coordinados por el rector de la Universidad de Barcelona, Joan
Tugores, elaboró un dictamen sobre la
viabilidad económica y financiera del
Ayuntamiento. El estudio ratificó el desequilibrio financiero, provocado, según los
expertos, por factores que están fuera del
control municipal, y propuso la compensación del déficit con una mayor aportación del Estado.

La Grama arrasa
en la Copa del Rey
Después de eliminar al Barça, la UDA
Gramenet sigue haciendo historia en la
Copa del Rey. El pasado día 10 venció al
Llevant (2-1), el equipo que entrena
Bernd Schuster, y que ocupa la tercera
posición en la Liga de Primera División de
Fútbol. La Grama, un verdadero matagigantes, está resultando el equipo revelación en la competición del KO. El club
colomense pasa a octavos de final, fase
de clasificación que ya se jugará a doble
partido. Desde estas páginas felicitamos
a la Grama por su gesta deportiva.

ACTUALITAT
L'Ajuntament demana
la retirada voluntària
de les plaques
franquistes
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L'Ajuntament de Santa Coloma ha
tramès prop de 140 cartes als presidents de les comunitats de veïns
d’edificis de protecció oficial construïts a l'etapa franquista. L'objectiu de les missives és demanar la
retirada voluntària de les velles
plaques on apareixen els símbols
preconstitucionals del jou i les fletxes. El departament municipal d'Habitatge va informar al ple municipal, celebrat el 3 de novembre,
de les accions realitzades en
aquesta qüestió.
El gener d'aquest any, el ple va
aprovar una moció per tirar endavant la retirada de les plaques de
l'antic Ministerio de la Vivienda i
sol•licitar a la Generalitat un pla específic per treure aquests símbols.
En aquests mesos, els serveis municipals han detectat prop de 140
edificis amb la placa i ha tramès
sengles cartes demanant a les comunitats de veïns la seva seva retirada. Aquesta petició es va fer de
forma voluntària, ja que legalment
l'Ajuntament no podia obligar la
retirada. Aquest buit legal, però,
podria canviar ja que el Congrés de
Diputats va aprovar la setmana
passada dues proposicions no de
llei, presentades per ERC i IU-ICV,
instant el govern estatal a retirar els
símbols franquistes que encara
perduren als edificis públics i a estudiar la forma de canviar els noms
de places i carrers amb reminiscències falangistes.
D'altra banda, la conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, també va anunciar que
endegarà una campanya informativa sobre aquest tema. A més està
dissenyant un nou model de placa
sense cap simbologia política.

Jornades del Grup
de Dones del Llatí
El Grup de Dones del Llatí celebra
les jornades anuals els dies 15, 16
i 17 de novembre al casal del barri
(Beethoven, 11-13). Hi haurà tres
conferències (17 h) sobre temes
relacionats amb la salut. El dia 15
hi parlarà Manuela Cuevas, metgessa de planificació familiar; el dia
16 ho farà Roser Aleman, afectada
d’artrosi i membre de la Lliga Reumatològica de Catalunya. El dia 17,
finalment, se celebrarà un col•loqui
sobre salut pública i dona.

Avui finalitza el primer
parc infantil de bicicletes

A

vui, dia 12, acaba el primer
parc infantil de bicicletes, que
s’ha fet al pati de l'escola Fray
Luis de Leon des del 2 de novembre, dintre del XXIV Programa
d'activitats educatives complementàries. L’organització recau
en l'Ajuntamet i la Policia Local.
Els objectius són aprende a conduir la bicicleta, reflexionar sobre
el riscos de circular amb aquest
vehicle, desenvolupar el sentit de
l'equilibri i conèixer els senyals
de trànsit bàsics.
L’activitat es divideix en dues sessions. La primera es fa a l'escola, i
la segona, al parc infantil de bicicletes. En la primera, es va fer una
explicació teòrica a càrrec de la
Policia Local i es va projectar la
pel•lícula didàctica de durada
curta, Un llibre màgic. Posteriorment, es van plantejar propostes
de treball amb dilemes que incentiven la reflexió i la discussió.
La segona sessió era la part pràctica amb el circuit tancat. Consisteix en l’explicació del parc infantil de trànsit: senyals bàsics (stop,
cediu el pas, sentit obligatori i

prohibició), normes de circulació
i comportament a l'interior del
parc de trànsit. S’utilitzen bicicletes de dues rodes pels alumnes
que ja en saben i bicicletes de
cuatre rodes pels alumnes que
no en saben gaire.
En aquesta activitat es van inscriure 1.100 alumnes de 19 escoles públiques i 4 de concertades,
els quals pertanyen al primer cicle de primària. S'ha realitzat en
conveni amb el Servei Català de
Trànsit de la Generalitat.

SERVEIS
Literatura i cinema al Fons
Documental Joan Gomis
El Fons Documental de Solidaritat Joan Gomis, ubicat a la segona
planta de la Biblioteca Central, és multimèdia (llibres, revistes, CDROM, DVD...) i està integrat per uns 2.000 documents sobre solidaritat
i cooperació al desenvolupament, educació per la pau, foment dels
drets humans, diàleg intercultural, reflexió crítica al voltant del model
actual de globalització i altres temes relacionats. Però, a més, el passat 21 d'octubre, dins de la Setmana de la Solidaritat, es van inaugurar tres noves seccions amb la finalitat d'oferir un millor servei als
usuaris. Són aquestes:
!Revistes: hi ha al voltant de 20 títols de publicacions especialitzades.
Una eina indispensable per a mantenir-se informat en l'àmbit de la
cooperació i la solidaritat.
!Narrativa: l'apropament a altres cultures, l'aposta per la solidaritat o
el compromís amb la pau i el diàleg, a través de l'encís, el domini estilístic i la capacitat d'evocació que només la bona literatura pot oferir.
!Cinema: més de 100 títols en DVD que, al mateix temps que ens permeten gaudir del setè art, ens ajuden a conèixer i prendre consciència del món que ens envolta.
Des de la seva creació, l’any 2002, el Fons de Solidaritat Joan Gomis ha
adreçat els seus serveis a membres d'ONG i entitats relacionades amb
la solidaritat i la cooperació, tècnics i voluntaris que volen dur a terme
projectes específics, mestres d'escoles i instituts, estudiants de tots els
nivells del cicle educatiu obligatori, universitaris, estudiants de postgraus i qualsevol persona sensibilitzada i interessada. Ara, amb les noves seccions, també poden trobar el seu espai els amants de la literatura relacionada amb els drets humans, la pau i la solidaritat.

Renovació dels
consells escolars
de centre
Els centres públics i concertats
han iniciat el procés de renovació
dels membres dels consells escolars de centre. Les eleccions es
fan cada dos anys i afecten la
meitat dels membres de cada un
dels sectors que en formen part:
professors, pares i alumnes.
Les dates de celebració de les
eleccions varien segons el sector i
el centre docent, però, de forma
majoritària, el dia 24 serà la jornada de votació per a pares, mares
o tutors legals dels alumnes (cal
confirmar la data amb exactitud).
Els comicis es faran als respectius
centres docents. La presentació
de candidatures a les meses electorals es pot fer amb 5 dies d'antelació al de la votació.

Jornada del projecte
educatiu de ciutat
El 13 de novembre tindrà lloc al
Recinte Torribera la Jornada del
Projecte Educatiu amb l’objectiu
de promoure la implicació de la
ciutadania en el procés participatiu que ha de fer possible la millora de l'educació des de la innovació, la participació i la
corresponsabilitat institucional i
ciutadana. Les característiques
de la Jornada es poden consultar
a http:// www.grame.net.

Fernando Oteros,
reelegido defensor de
la ciudadanía
A propuesta de
la Alcaldía y por
unanimidad, el
pleno municipal
del pasado día 3
votó la reelección de Fernando Oteros Salas como defensor de
la ciudadanía para los próximos
cinco años.
Desde la fecha de su creación, el
año 2000, la oficina del Defensor
de la Ciudadanía ha abierto 2.250
expedientes, de los cuales una
tercera parte aproximadamente
son quejas. La institución es un
mecanismo de control y fomenta
la democracia participativa.
Oteros agradeció la confianza depositada en su persona por el pleno y se comprometió a velar por
los derechos de la ciudadanía.

ACTUALITAT
L'Esperit Sant, entre els 20
millors hospitals d'Espanya

E

Los responsables de la oficina informaron el pasado miércoles al alcalde, Bartomeu
Muñoz, sobre el funcionamiento de los nuevos servicios.

El Ayuntamiento integra en una
oficina los servicios de vivienda

E

l Ayuntamiento, a través de
la empresa municipal Gramepark
y en colaboración con otras instituciones, ha integrado en una única oficina nuevos servicios al ciudadano en materia de vivienda.
En la calle de Bruc, 21-23, se ubican la Oficina Barris Sud y la Borsa
Jove d'Habitatge. A principios del
año próximo está prevista también la apertura de una oficina sobre rehabilitación de viviendas.
Las instalaciones agrupan servicios que ya se venían prestando en
otras dependencias. La Oficina Barris Sud es la encargada de atender
a las familias afectadas por diversos proyectos urbanísticos en los
barrios del Fondo, Raval y Santa
Rosa. Su horario de atención es de
lunes a jueves, de 9 a 14 y de 16 a
18, y los viernes de 9 a 14 h.

La Borsa Jove d'Habitatge, que se
puso en marcha en febrero de este año, ofrece una bolsa de pisos y
servicios de asesoría a jóvenes que
buscan una vivienda de alquiler,
así como a propietarios que quieran poner su piso en el mercado. El
horario de atención es de lunes a
jueves, de 10 a 13 y de 16 a 18.30,
y los viernes de 10 a 13 h.
Actualmente se está preparando
un nuevo servicio de información
y asesoramiento sobre rehabilitación. Se espera abrir el servicio al
público a principios de 2005, una
vez que la Generalitat haya aprobado las ayudas económicas a las
que se podrán acoger los propietarios y las comunidades de vecinos. Actualmente se está elaborando un estudio para determinar
las necesidades en esta materia.

Comienza la renovación de los
contenedores de reciclaje

L

os contenedores
de reciclaje se renovarán en su totalidad
a partir de la próxima
semana. Los cambios
se iniciarán en la zona sur, en los barrios
de Safaretjos, Raval,
Santa Rosa y Riu Sud.
Los nuevos contenedores fueron galardonados con el primer premio del
concurso nacional de diseño que
convocó el Ministerio de Medio
Ambiente en el año 1999. Tienen
una altura de apertura a 137,5
cm. Es decir, están ergonómicamente ajustada al percentil 50 de
la población y resulta perfecta-

l 4 de novembre es va fer
públic el Programa hospitales
Top 20 de l'empresa IASIST, on
es seleccionen els 20 millors
hospitals d'Espanya a partir d'indicadors de qualitat assistencial i
eficàcia de gestió de recursos. La
participació en el Programa és
voluntària i a l'edició d'enguany
van presentar-se 155 centres
sanitaris de l'Estat Espanyol. Dins
de la categoria d'hospitals generals mitjans van participar 26
hospitals i d'aquests només quatre, entre ells la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, formen part
del rànquing TOP 20.
Aquest reconeixement és fruit del
canvis de gestió que van iniciar-

se a l'any 2001 amb la introducció de la direcció participativa per
objectius, la reorganització de les
direccions i de serveis mèdics, la
posada en marxa de noves comissions i unitats funcionals, la
potenciació de les tasques d'infermeria, l'aposta per alternatives a l'hospitalització i, per damunt de tot, la participació i
implicació dels professionals de
l'Hospital per garantir el bon servei i qualitat assistencial. Dins
d'aquesta línia de millora, cal
destacar també que aquest any la
Fundació Avedis Donabedian va
atorgar el premi a la Millor
Memòria d'Hospital a la Fundació
Hospital de l'Esperit Sant.

BREUS
!10è aniversari de les acampades pel 0,7
El 13 de novembre se celebrarà el desè aniversari de les acampades pel
0,7... i més, que van ser la sortida a la llum d'un ampli moviment de la societat civil en favor de polítiques solidàries compromeses. A partir d'aquí
van sorgir grups com el de Treballadors i Treballadores de l'Ajuntament
pel 0,7 i Més de Santa Coloma. Des de llavors, gairebé totes les administracions dediquen part dels seus pressupostos a la solidaritat amb els
països menys desenvolupats; n’hi ha moltes que fins i tot superen el
0,7% (és el cas de Santa Coloma). L’aniversari se celebrarà dissabte,
d’11 a 22 h, al CJB Transformadors de Barcelona (c. d’Ausiàs March, 60).

! Curs d'iniciació a Internet
El centre Rellotge XXI ha programat, del 22 al 26 de novembre, un curset
d'iniciació a Internet. L'horari de les classes serà de 18 a 19.30 h, i el
preu, 9 €. Més informació, al carrer del Rellotge, 21, i al tel. 93 392 10 46.

!Xerrades sobre el càncer
La Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer fa una conferència sobre el tema “Càncer ginecològic”, que anirà a càrrec de Berta Ferrer,
doctora de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, el dia 18 (17 h) al Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24). D’altra banda, a la seu de l’Associació de Veïns de Can Franquesa (Còrdova, 45) tindrà lloc avui divendres
(18 h) una xerrada sobre el càncer, a càrrec del Servei de Benestar i Família.

!Taller de contes
El Grup de Joves de Singuerlín fa un taller de contes, adreçat a pares, mares, mestres i monitors, els dies 13 i 20 de novembre (de 16 a 19 h). El taller s’impartirà al carrer de Tarragona, 12. El preu d’inscripció és 6 euros
i les places són limitades. Més informació, al telèfon 93 391 71 50.
mente accesible a las personas
con discapacidades físicas.
Las medidas del contenedor son
160 x 120 cm de base y 160 cm de
altura. El sistema facilita la descarga, el transporte y la manipulación
con camión grúa y reducido espacio de instalación entre coches

!Curs de gralla
L’associació cultural Arrels de Barri fa un curs de gralla per a iniciats al carrer
de Monturiol, 7. Les classes s’impartiran quinzenalment els dilluns de 19.30
a 21 h. Més informació, el dia 22, a l’adreça esmentada (tel. 676 37 01 28).

!Taller de pintura
L’Associació de Veïns de Can Mariner fa un taller de pintura a l’oli dilluns o
dimecres de 19 a 21 h. Més informació, al carrer de Milà i Fontanals, 14-16.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Aula de la gent gran

el documental Caminantes, que
tracta de la lluita dels zapatistes a
Chiapas. A les 22 h, hi haurà un
sopar. Així mateix, els divendres
19 i 26 de novembre i 10 de desembre, de 19.30 a 21 h, es farà
un taller de regals, amb pintura
de roba i materials diversos. La
inscripció és gratuïta.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

“Textures musicals: introducció
als diferents estils musicals”.
Aquest és el tema de la propera xerrada de l’Aula de Difusió
Cultural per a la Gent Gran del
Centre Excursionista Puigcastellar, que tindrà lloc el 17 de novembre (17.30 hores). El conferenciant serà el professor de
música Boris Mir.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

II Open Magic
El día 21 (a partir de las 10 h.)
se celebra en Can Mariner el
Open de Santa Coloma tipo 1
del conocido juego de cartas
Magic The Gatering , organizado por el colectivo Colomagic.
Información: en la web del torneo: http://arcade.ya.com/
mrcacharro/.

Excursiones
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! La Agrupación de Vecinos del
Distrito VI (Fondo) prepara una
excursión a Torredembarra, que
tendrá lugar el 28 de noviembre.
Precios: socios, 27 €; no socios, 30
€, y niños (hasta 10 años), 27 €.
Reservas: en el Centre Cívic del
Fondo los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas, y en los teléfonos 93 462 40 67 y 689 52 17 49.
! La Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Singuerlín también hace una excursión a la comarca del Solsonès el 20 de noviembre.
Precios: 26 euros.
Información: en el centre cívico del
barrio, avenida de Catalunya, 41.

Flamenco
!El

centro cultural Raíces del Sur

Farmàcies
Divendres 12
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dissabte 13
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Diumenge 14
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dilluns 15
•D
Aragó, 29 / Sant Jeroni, 13
Dimarts 16
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dimecres 17
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dijous 18
•D
Perú, 28 / Passatge Caralt, 19
•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.

Castañada popular
XX Festival de Patinatge Artístic. El 14 de novembre (17.30 h) tindrà lloc
al poliesportiu Nou el XX Festival de Patinatge Artístic, que organitza el
CP Gramenet. Hi participaran esportistes de totes les categories que interpretaran coreografies dissenyades per a aquest esdeveniment.

celebrará el día13 (22 horas) una
velada flamenca con la visita del
CCA Perro de Paterna y su cuadro
de baile. Al cante estarán Juan,
Manolo de Badajoz, Federico el
Taxista y Félix el Manchego; a la
guitarra estará Justo Fernández.
Lugar: calle de Menorca, s/n.
! La Casa de Málaga ha programado para el día 14 (12 h.) una
matinal flamenca. Al cante estarán
Fina Serrano, Rafael Alcántara,
Juan Caro y Pedro Valdivia. Al baile estará el cuadro Aires de Málaga, y a la guitarra, Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

Fotoperiodismo
El fotógrafo Joan Guerrero pronunciará una conferencia el día
18 (20 h.) sobre fotoperiodismo.
Se proyectará el audiovisual Dos
y algún recuerdo, una cuidada selección de fotos de este gran profesional colomense con 35 años
de experiencia profesional a sus
espaldas.
Lugar: Biblioteca Central.

Activitats de l’Ateneu
Avui, dia 12 (20 h), es projectarà
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1. Poden participar al circuit de música independent CORTOCIRCUIT tots els grups que tinguin
un mínim de dos dels seus membres residents habituals a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Ripollet. En el cas dels duos, caldrà que un dels seus integrants tingui residència habitual als anteriors municipis i en el cas dels grups de vuit o més integrants, el mínim
de residents habituals a cada ciutat serà de tres.
2. S'admet qualsevol tipus de música. Queden exclosos els estils corresponents a la música
clàssica.
3. El nivell musical del grup ha de ser amateur, no professional, i hi excloent els grups que hagin comercialitzat algun enregistrament. Els grups hauran de garantir un repertori propi d'almenys una hora de durada. No poden participar els grups que hagin estat seleccionats per anteriors edicions del circuit.
4. Els grups interessats a participar hauran de presentar sol•licitud al seu municipi abans del 14
de gener de 2005. Caldrà adjuntar al full d'inscripció una maqueta amb almenys tres dels temes més representatius del seu repertori, un dossier amb les dades generals del grup (nom
del grup, dades dels integrants amb telèfons i currículum del grup) i almenys una fotografia
que pugui ser publicada als mitjans de comunicació. No es recollirà cap sol•licitud que no adjunti al full d'inscripció el dossier, maqueta i la fotografia del grup. Els llocs establerts per a cursar les sol•licituds són l'Espai Jove Can Tauler de Montcada i Reixach, el Centre de Creació Musical Molinet de Santa Coloma de Gramenet i el Casal de Joves de Ripollet..
5. La Comissió d'Organització de CORTOCIRCUIT, integrada per representants del Servei de
Cultura i/o Joventut dels Ajuntaments, el Centre de Creació Musical Molinet, representants de
la premsa local i especialistes en el món de la música, seleccionarà dos grups per municipi
d'entre tots els que es presentin en la forma i termini establerts. Aquesta selecció es farà segons criteris de qualitat, de capacitat d'innovació i d'heterogeneïtat d'estils.
6. L'organització garanteix la participació de cada grup en almenys quatre concerts, dos en el
seu municipi i dos més en d'altres municipis, i dos concerts finals, excepte en cas de suspensió
per causes meteorològiques, absència d'integrants del grup o causes alienes a l'organització.
7. En cada concert es facilitarà als grups servei complert de sonorització, sopar i catering.
8. S'editaran 1.500 exemplars d'un CD promocional gravat en estudi que inclourà dos temes
per grup. La presentació d'aquest CD es farà en un concert conjunt dels sis grups participants
en el marc de la programació de la Festa Major d'Estiu 05 de Ripollet i Santa Coloma de Gramenet. Aquest CD es difondrà també entre bars musicals de les ciutats, mitjans de comunicació
especialitzats i discogràfiques.
9. Qualsevol tema no contemplat en aquests criteris serà resolt per l'organització segons el
seu criteri. La organització es reserva el dret de modificar la llista de grups participants, si s'incideix negativament en el desenvolupament general de CORTOCIRCUIT. Es tindrà en compte el
compromís, la serietat i puntualitat dels grups per al bon funcionament dels concerts.

Nueve entidades de Les Oliveres celebrarán el día 13 (19 h.)
una castañada popular.
Lugar: casal del barrio, Pep
Ventura, 1.

Ediccte
e
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet en sessió celebrada
en data 3 de novembre de 2004, va acordar
l'aprovació inicial de les Ordenances Fiscals
i les de Preus Públics per a l'any 2005.
D'acord amb allò establert en els articles 17
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, l'expedient tramitat per a l'adopció dels esmentats
acords s'exposa al públic per un termini de
trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest període d'exposició pública
els interessats podran examinar l'expedient
a Intervenció de Fons d'aquest Ajuntament
i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, els acords provisionals esdevindran
definitius.

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 3 de novembre de 2004, va acordar aprovar el document de Pla especial de
modificació d'usos del centre terciari i residencial de la Pallaresa d'aquesta ciutat.
Per tant i de conformitat amb el que estableix l'article 5 del Decret 287/2003, de 4
de novembre, del Reglament parcial de la
Llei 2/2002, s'obre un termini d'informació
pública D'UN MES comptat des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, a fi que hom pugui presentar les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet
d'Acció Territorial (c. 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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