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PREGÓN DE SEMANA SANTA
El teniente de alcalde y presidente del IME, Antonio
Carmona, leerá el Pregón de Semana Santa el día 17
(20 h.) en el Teatro Sagarra. Este acto solemne se completará con el denominado Concierto de Pasión, a cargo de la Asociación Banda de Música de Cabra. La organización corresponde a la Cofradía de la Vera Cruz.
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2.700 escolars reben
educació viària
al parc infantil
municipal de karts

una
3 Comença
campanya de

col·locació de microxips
a gats i gossos

Dos nuevas líneas, la B15 y la B16, se ponen en marcha a final de mes

Las mejoras de los últimos años han
completado y modernizado toda la red
de autobuses de Santa Coloma
Los microbuses llegan a calles donde antes no había transporte público
El miércoles 14 de marzo, la presidenta
de la Entitat Metropolitana del Transport
y alcaldesa de Badalona, Maite Arqué, y
el alcalde de Santa Coloma de Gramenet,
Bartomeu Muñoz, presidieron el acto de
presentación de los vehículos microbuses
que cubrirán dos nuevas líneas de autobús, la B15 y la B16. En menos de un año
se han celebrado tres actos similares. La
red de autobuses que enlaza los diversos
barrios de Santa Coloma de Gramenet ha
crecido de forma espectacular en los últimos años.
Las dos nuevas líneas, la B15, que enlazará Can
Peixauet con el barrio del Fondo, cubriendo los
barrios de la serra d’en Mena, y la B16, que unirá los hospitales de Can Ruti y de la Vall d’Hebrón, se pondrán en funcionamiento a finales
del presente mes de marzo. Con éstas, serán ya
15 las líneas de autobús que cubrirán los vehículos amarillos de la empresa TUSGSAL en
nuestra ciudad. A ellas hay que añadir cinco líneas más (35, 42 y las nocturnas N6, N8 y N9),
cuyo servicio lo realizan los vehículos de Transports de Barcelona.
En menos de cuatro años, se han creado seis líneas nuevas de microbuses (801, 802, 803, B14,
B15 y B16) para servicio, especialmente, de los
barrios más periféricos (Can Franquesa, Les Oliveres, Santa Rosa, Raval o Riera Alta). En estas
zonas de Santa Coloma, debido a las características empinadas o estrechas de sus calles, hasta
ahora no era posible la llegada en algunos casos de ningún transporte público de superficie.
La incorporación a la flota de autobuses de unos

Se ha renovado la flota de autobuses con modernos vehículos de menor longitud.

En menos de cuatro años
se han creado seis líneas
nuevas de microbuses que
dan servicio en los barrios
con mayores problemas de
accesibilidad

modernos vehículos de menor longitud —los microbuses— ha permitido acabar con esa carencia para miles de colomenses.
Siete líneas más han visto mejorado su servicio
en el mismo período, ampliando su recorrido,
mejorando su frecuencia y prestando servicio
más días a la semana. Cabe señalar también que
la totalidad de las líneas han visto renovada su
flota de vehículos, y todos están adaptados para
usuarios que padecen alguna discapacidad.

ACTUALITAT
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La campanya ‘El Mercat
em Cuida’ incideix a
millorar els hàbits
alimentaris dels escolars
Ahir, 15 de març, els alumnes del CEIP
Banús van anar al Mercat Municipal
del Fondo. Aquesta visita, guiada per
tècnics de comerç de l’Ajuntament,
forma part d’una campanya que promou la Diputació amb l’objectiu de
col•laborar en el coneixement dels escolars en matèria d’aliments i dels
seus valors nutricionals. Amb el lema
“El Mercat em Cuida”, la campanya
incideix sobre el paper que desenvolupen els mercats municipals per
aconseguir uns productes idonis per a
una alimentació sana i equilibrada. La
campanya té tres objectius:
! Influir positivament en l’elecció
d’aliments saludables per al foment
de bons hàbits de consum.
!Fer dels mercats municipals el lloc
referent d’una compra saludable,
equilibrada i variada.
!Convertir els paradistes dels mercats en còmplices de l’alimentació
saludable de la seva clientela.

Festa per ensenyar als
nens com fer un consum responsable
El 15 de març es va celebrar el Dia
Mundial del Consumidor. A la plaça de
la Vila es va instal•lar un punt d’informació sobre els serveis gratuïts que
presta l'OMIC. El diumenge18 (13 h),
d’altra banda, tindrà lloc un espectacle infantil al parc d'Europa, on els més
petits podran gaudir de contes, balls,
cançons i jocs tot aprenent a consumir
de manera responsable i solidària.
Aquest any ha entrat en vigor la Llei de
millora de la protecció dels consumidors i usuaris, un pas endavant per donar solució als problemes més habituals amb què es troben els ciutadans
quan adquireixen productes o serveis.

Subvencions de la
Generalitat per
a les associacions
La Generalitat de Catalunya ha obert
la convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats sense finalitat
de lucre per a programes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. Més informació,
a les oficines d’atenció ciutadana que
la Generalitat té a l'avinguda de la
Generalitat, 57 (tel. 93 466 30 33), i
al carrer del Singuerlín, 51 (tel. 93 392
07 11), de 9 a 14 h de dilluns a divendres i de 16 a 18 h dimarts i dijous.

El 22 de marzo se celebrará el
sorteo de 23 viviendas
adaptadas de protección pública

E

l 22 de marzo (19 h.), en la
sala de actos del Museu Torre Balldovina, tendrá lugar el sorteo ante
notario de 23 viviendas adaptadas
de protección pública, destinadas
a personas con algún tipo de disminución física y en régimen de
compra-venta. Este nuevo sorteo
con protección pública viene a fortalecer la política municipal en esta
materia en una doble vertiente: el
derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna y adecuada; y dar respuesta a las necesidades de vivienda adaptada de
las personas con movilidad reducida. Este sorteo se enmarca en el
Programa de Actuación en materia
de Vivienda Pública 2003-2007.
Cinco de las viviendas que se sortearán el próximo día 22 están situadas en la calle de Joan Ubach,

mientras que las 18 restantes están en la calle de Pirineus.
Recientemente, el equipo de gobierno anunció el Programa 20072011 que prevé la construcción de
1.000 nuevas viviendas públicas
en la ciudad.

La mostra ‘Sessió contínua’
recull treballs videogràfics recents

D

el 16 de març al 29 d’abril es
podrà veure a Can Sisteré la mostra
“Sessió contínua”. Es tracta d’una
exposició col•lectiva, comissariada
per Montse Badia, que recull una
selecció de treballs videogràfics fets
els darrers cinc anys per alguns dels
artistes contemporanis més rellevants i significatius .
El cinema, la televisió, els videojocs i
Internet defineixen i alteren diàriament allò que entenem per realitat.
Gran part del coneixement i de la in-

formació que rebem en la vida diària
se’ns presenta en forma d’imatge, la
qual funciona com una poderosa eina d’interpretació del món. No és cap
casualitat que els artistes que hi participen pertanyin a una mateixa generació: la que ha crescut amb la televisió i per a la qual les experiències
cinematogràfica i televisiva formen
part de la més absoluta quotidianitat.
S’oferiran visites guiades gratuïtes
sense concertació prèvia els dies 20 i
27 de març i 18 i 25 d’abril a les 19 h.

Grameimpuls i
l’Esperit Sant signen
un conveni de
col·laboració

La Federació Catalana
de Futbol i l’IME faran
un curs de monitor
de futbol sala

L'empresa municipal Grameimpuls
ha signat un conveni de col•laboració amb l'Hospital de l’Esperit Sant,
amb l'objectiu d'oferir assessorament, orientació laboral i acompanyament a la inserció a les persones
de Santa Coloma de Gramenet vinculades al Dispensari d'Alcoholisme i Altres Toxicomanies que han
tingut una problemàtica relacionada amb l’addicció i que es troben en
procés de rehabilitació.

La Federació Catalana de Futbol,
amb la col•laboració de l’Institut
Municipal d’Esports (IME), ha convocat un curs de monitor de futbol
sala, que tindrà lloc el mes de juny
a la nostra ciutat. El curs constarà
de 65 hores repartides en dos
blocs: un de comú (15 hores) i un
altre d’específic (50 hores) amb
continguts teòrics i pràctics. Més
informació, a les pàgines
www.fcf.cat i www.fssagarra.com .

2.700 escolars reben
educació viària al
5è parc infantil
municipal de karts
Dintre del XXVI Programa d'activitats educatives complementàries,
organitzat per l'Ajuntament i impartit per la Policia Local, s'està duent a
terme el 5è parc infantil municipal
de karts al pati de l'antiga escola
Can Zam. Aquestes pràctiques es
fan després de les xerrades teòriques que ofereix la Policia Local a
les escoles amb tres objectius: utilitzar correctament el pas de vianants
i els semàfors, conèixer les normes
bàsiques com a usuaris de bicicletes
i adquirir hàbits de comportament i
prudència i assumir responsabilitats
en el manteniment d'elements públics i de mobiliari urbà.
La pràctica s'inicia amb 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. S'utilitzen karts de pedals per als alumnes del cicle mitjà
de primària (3r i 4t) i karts de motor
per als alumnes del cicle superior
(5è i 6è).
Com a millores, aquest any s'ha
pintat de nou el circuit i s'han renovat els senyals de trànsit que hi ha
a l'interior.
En aquesta activitat s'han inscrit
115 aules que representen un total
aproximat de 2.700 alumnes de 19
escoles públiques, 7 escoles concertades i un centre d’educació especial. D'aquestes d'aules, 56 són
del cicle mitjà d'educació primària,
alumnes de 3r i 4t, i 59 són del cicle
superior de primària, alumnes de
5è i 6è.

40 aniversario de la
parroquia de
Sant Joan Baptista
El domingo 18 de marzo (12 h.), el
obispo auxiliar de Barcelona, Joan
Carrera, oficiará la misa conmemorativa del 40 aniversario de la iglesia
de Sant Joan Baptista, en el barrio
del Fondo. Posteriormente se entregarán las distinciones honoríficas y
se inaugurará una muestra fotográfica del barrio y de la parroquia.
!Violència: tolerància zero. L'entrada a l’exposició “Violència: tolerància zero” és gratuïta, i hi ha la possibilitat de fer visites escolars amb
cita prèvia al telèfon 93 462 40 00,
extensions 2529 y 2534. La mostra
es troba a la plaça de la Vila.

ACTUALITAT
Es fa una campanya d’implantació
gratuïta de xips a gats i gossos

D

urant els mesos de març i abril,
amb la col•laboració de les clíniques
veterinàries de la ciutat, s’està fent
una campanya de cens i col•locació
gratuïta de microxips a gats i gossos. La Policia Local, durant aquests
dos mesos, aturarà els propietaris
dels animals per comprovar que
porten xip, i si no és així, obrirà una
acta perquè en un termini no superior a 30 dies posin el xip a l’animal.
L’Ajuntament de Santa Coloma és
pioner en l’aplicació de franc d’aquesta tecnologia. És important tenir les dades del cens actualitzades,
ja que en saber la quantitat exacta
d’animals de companyia que hi ha a
la ciutat, es poden planificar els ser-

veis o les actuacions més idònies
per a ells. La implantació del xip
identificatiu només la pot fer el veterinari. És ràpida, indolora i dura tota
la vida. En cas de pèrdua o robatori
de la mascota, el xip i les dades del
cens faciliten la seva recuperació.
Els propietaris s’han d’adreçar a
l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de dilluns a dijous de 8.30 a
17.30 h i divendres de 8.30 a 14.30
h. Han de dur el DNI, la cartilla sanitària de l'animal, el document oficial
del microxip (el facilitarà el veterinari) i l’assegurança de responsabilitat civil en el cas que es tracti de
gossos de races considerades potencialment perilloses.

Canvis en l'arbrat per la
instal·lació d'escales mecàniques

L

a setmana vinent està previst
que comencin les obres d’urbanització per a la instal•lació d’escales mecàniques al carrer dels Alps, entre
Wilson i Josep Serrano. Aquesta obra
implicarà el trasllat d'un dels dos xiprers existents, perquè la seva localització és incompatible amb la instal•lació dels elements mecànics.
També la setmana passada van començar les obres d’urbanització per
a la col•locació de dues rampes me-

càniques al carrer d'Aragó, entre Ramon Berenguer i Galícia. Aquestes
obres comportaran el trasplantament
dels tarongers existents al viver, tot i
que l’actuació final preveu la plantació d’arbrat d’una altra espècie.
Per últim, una altra actuació d’escales mecàniques que ha començat és
la del carrer de Gènova amb Florència. Aquí també s’han trasplantat els
arbres existents al viver abans de
l’inici de les demolicions.
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BREUS
!Actuació de la Casa de Aragón a Alès
Els dies 17 i 18 de març, el grup de bombos i timbals de la Casa de Aragón visitarà la ciutat francesa d’Alès (agermanada amb Santa Coloma), on oferirà el seu
espectacle musical. El viatge es fa gràcies al suport que dóna l’Ajuntament a
aquest tipus de relacions d’intercanvi de tradicions entre ciutats agermanades.

!Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública —guals, quioscos,
taules i cadires— i la Taxa per la prestació dels serveis de mercat va començar
el 2 de març i finalitza el 2 de maig. Rebreu al vostre domicili l'avís per poder
fer el pagament en el termini voluntari a qualsevol oficina de les entitats següents : Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa
Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa. A partir del 31 de març, si no heu rebut l'avís, podeu fer el pagament a Caixa Catalunya on se us en lliurarà un duplicat.

!Música celta al Molinet
El 17 de març (23 h) hi haurà una jam session celta al Centre de Creació Musical
Molinet (av. de Mn. Pons i Rabadà, s/n), amb l’actuació de St. Patrick's Day.

!Colònies de Setmana Santa
L’Esplai Mainada fa unes colònies al Mas Coll de Dalt (Sant Feliu de Pallerols, La
Garrotxa), del 31 de març al 3 d'abril, per a infants de 5 a 17 anys. El preu és de
150 €. Hi haurà una reunió informativa el dia 17 (19.30 h) a la plaça de l’Eglésia,
s/n. Les inscripcions es faran també el dia 17 de 15.30 a 16.30 i a les 19.30 h.

!Taller infantil
Impartit per Chone Orellana, la Biblioteca Central fa el taller infantil “Rellotge
solar” el dia 23 (18 h), com a celebració de l’Any Internacional del Sol.

!Cursos de català per a adults
Continua oberta la matrícula als cursos trimestrals de català oral que fa el CNL
L'Heura. Els cursos, de 45 hores, s'adrecen a persones que no entenen gens el català (nivell inicial), que l'entenen i comencen a dir algunes frases (nivells bàsic 1 i
2) i que volen perfeccionar el seu català oral (nivell E3). Les classes comencen el
26 de març i acaben el 21 de juny, excepte el nivell inicial que comença després
de Setmana Santa. L'horari de matriculació és de 9 a 13 h i de dilluns a dijous, de
15.30 a 17 h al c/ Rafael Casanova, 85, 3r pis (tel. 93 385 14 61).

!Concert de Primavera
El 21 de març (20 h), al Teatre Sagarra, tindrà lloc el Concert de Primavera a
càrrec dels grups de cambra Trastets, Sistrings i La Corda Fluixa i de l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres. L’entrada és gratuïta.

!Flamenco en la Casa de Málaga
La Casa de Málaga (Mestre Martorell, 5) celebra el día 18 (12 h.) una matinal
con la actuación de su elenco y otros invitados; a la guitarra estará Luis Quirós.

!Sortida al Berguedà
El dia 25, el Centre Excursionista Puigcastellar fa una sortida a Olvan (el Berguedà), a la granja Fuives, per tal de conèixer la reserva del ruc català. Inscripcions:
carrer de Sant Josep, 20, de 18 a 21 h, de dilluns a dijous (tel. 93 385 99 41).

!Tertúlia literària
Dirigida per Carme Catà i amb el poeta Joan Asbert com a convidat, el dia 19
(21 h) tindrà lloc a l’Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4-6; tel. 93 385 30 05)
una nova tertúlia literària (preu: 4 €).

!Nova data per a l’audició de sardanes
La ballada de sardanes que havia de tenir lloc el dia 18, amb la Cobla Ciutat
de Terrassa, es trasllada a l’1 d’abril per tal de fer-la coincidir amb un intercanvi cultural de les ciutats pubilles d’Esparreguera i Santa Coloma.
INAUGURAT EL CARRER NOU. El carrer Nou —curiosament el més antic de la
ciutat— ha estat reurbanitzat. El passat dia 9, l’alcalde, Bartomeu Muñoz, va
visitar-lo en companyia d’altres autoritats municipals. A la foto, l’alcalde apareix amb els veïns d’aquest petit carrer i alguns socis de l’Àrea Cultural Oriol,
l’entitat que està instal•lada a la històrica masia d’aquest indret.

!Xerrada sobre les dones colombianes
El 24 de març (11 h) tindrà lloc a la Casa de la Solidaritat i la Pau (Irlanda, 39)
una xerrada sobre el tema “L’experiència de la Ruta Pacífica de Dones de Colòmbia”. Hi parlaran Carme Porta, secretària de Benestar Social de la Generalitat; Sonia Narváez, periodista, i Laura Badillo, representant de la Ruta.
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Aula gent gran
“Ahaggar: el país dels tuareg”.
Aquest és el títol de la propera sessió de l’Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran, que tindrà lloc el
21 de març (17.30 h). El ponent serà
Joaquim Montoriol, geòleg i catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Danses tradicionals
El grup Triballcoloma farà un ball el
diumenge 18 (18 h) amenitzat pel
grup Ansamora, i després hi haurà
un taller de danses.
Lloc: Centre de Tradicions Populars
Catalanes Joan Peiró, plaça d’en J.
Manent, s/n.

Conferència
El 25è aniversari del Casal d’Amistat
amb Cuba és el tema d’una conferència que tindrà lloc el dia 22 (20 h). Hi
parlarà Luis Toledo, conseller cultural
de l'ambaixada de Cuba a Madrid.
Lloc: Biblioteca Central.

Joves del Singuerlín
El Grup de Joves de Singuerlín inicia
les celebracions del seu 25è aniversari fent una crida als històrics, persones amb les quals es vol compartir un brindis el 31 de març (18 h) a
la seu de l’entitat.
Lloc: carrer de Tarragona, 12.

L’hora del conte
20. Oliver Button és una
nena, narrat per Ivana Ares. Biblioteca del Singuerlín, 18.30 h.
! Dimecres 21. Bona nit, narrat per
Mercè Mira (després hi haurà un ta! Dimarts

Farmàcies
Divendres 16
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Dissabte 17
•D
Mn. C. Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Diumenge 18
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dilluns 19
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dimarts 20
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Dimecres 21
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dijous 22
•D
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27;
Valentí Escalas, 7, i passatge d’en
Caralt, 22.

La Penya Barcelonista Gol 3.000
celebra el seu 25è aniversari

L

a Penya Barcelonista Gol
3.000 enceta el programa de celebració del seu 25è aniversari. Del
18 al 25 de març hi haurà diverses
activitats lúdiques arreu de la ciutat per commemorar aquest esdeveniment. La trajectòria de l’entitat
està resumida en una exposició de
fotografies que es pot veure al local del carrer de Santa Gemma, 46. Les properes cites són aquestes:
!Diumenge 18. Elevació d'un globus aerostàtic cedit per Caixa de
Sabadell; xocolatada popular i coca
per a tots els assistents; actuació
d'un grup musical, i xaranga des de
la seu de la Penya fins a la plaça de
Pau Casals (de 10.30 a 13.30 h),
lloc de celebració d’aquest actes.
!Dilluns 19. Col•locació d'una placa commemorativa, en record del
dia de la fundació, a la primera seu
de la Penya, al Bar Deportivo, del

ller de manualitats). Biblioteca de
Can Peixauet, 18 h.

Teatre infantil
La fabulosa ciència del Dr. Grau i les
bessones Grim és el títol de l’espectacle musical infantil que posaran en
escena Tabata Teatre i Teatre de la
Sargantana el dia 18 (12 h).
Lloc: Teatre Sagarra.

Activitats a l’Ateneu
Avui,16 de març (20 h), es presentarà
el llibre, d'Editorial Icaria, Supermercats no, gràcies, una obra que posa en
relleu la cara oculta de les grans cadenes de distribució comercial i els impactes negatius que tenen en l'agricultura, els drets dels treballadors, el
medi ambient i el model de consum.

carrer de Pompeu Fabra (20 h).
! Dimarts 20. Celebració d'una
missa commemorativa del 25è
aniversari de la Penya a l’Església
Major (20 h).
! Dimecres 21. Col•loqui sobre el
Barça amb periodistes i convidats
de l'entitat blaugrana al Centre
Cultural Can Sisteré (19 h).

Tot seguit, hi haurà un sopar senegalès. L'endemà, dia17 (19.30 h), es
passarà un vídeo sobre la situació a
Cuba i després es farà un debat i un sopar. Finalment, el diumenge 18, d'11 a
14 h, la cooperativa de consum El Cabàs organitza, al jardí de Can Sisteré,
la VIII Fira d'Intercanvi i Regal. A partir
de les 12.30 h hi haurà espectacles diversos, i a les 14 h, un dinar popular.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Concert
Avui, 16 de març (21.45 h), en la XXI
Temporada de Concerts i dintre del
Cicle de Concerts en 3/4, Elisabetta
Renzi (violoncel), Amalia Llorente
(acordió) i Josep M. Gironell (piano)
interpretaran obres de Piazzolla.
Lloc: Biblioteca Central.

L’Aula de Salut Segle XXI debatrà
si les dones es cuiden millor

L es dones es cuiden millor? Aquesta és la pregunta a la qual es donarà
resposta en la propera taula rodona de l’Aula de Salut Segle XXI, que organitza el Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament. Tindrà lloc el 20 de
març (18.30 h) al Museu Torre Balldovina. L'objectiu de la taula és poder mostrar les diferents percepcions de salut, la forma d'expressar la malaltia, la capacitat d'autocura segons el gènere, així com les seves conseqüències en la
vida quotidiana. Hi parlaran Celia Tajada, metgessa de família del CAP Can
Mariner, i Carme Borreguero, tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament.

Edicte
En compliment del que disposa l'article 59.5, paràgraf primer, de la Llei de règim juridic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció introduïda per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa pública la resolució del plenari municipal adoptada en sessió de
data 26 de febrer de 2007, la part dispositiva de
la qual és la següent:
Primer.- Modificar la relació de béns i drets que
fou aprovada pel plenari en sessió de data 30 de
novembre de 2006, corresponent al projecte
d'expropiació de les finques delimitades pel passatge de Sant Pasqual, núm. 2 a 16 i 1 a 19, c.
dels Pirineus, núm. 122 b, carrer de Sant Pasqual,
núm. 2 a 14 i passatge dels Pirineus, núm. 13 a
17, interior, en el sentit de fer constar els titulars
registrals, i que serà la següent:
(41)
UTM: 4988425 0001DF3848H. Ref. territorial:
61602025. Situació: passatge de Sant Pasqual
17, baixos. Registre propietat: Francisca Galera
Jiménez i Cayetano Galera Galindo. Propietari segons cadastre: María Gómez Carrillo. Domicili fiscal: es desconeix els dels titulars registrals. El de
la Sra. María Gómez Carrillo és el mateix. Ocupant: José Belasategui Gómez i 3 més. Sup. total
sòl cadastre: 39.00 m2s. Sup. total sòl registre:
m2s. Coeficient: 100%. Sup. útil segons amidament: 64,70 m2st (inclou part proporcional de terrasses, patis i terrat). Sup. const. segons amidament: 76,96 m2st. (inclou part proporcional de
terrasses, patis, terrat i elements comuns). Antiguitat: 1955. Ús: habitatge. Categoria: 01227.
Conservació / funcionalitat: deficient / inferior.
Qualificació urbanística: 6b (espai lliure de nova
creació).
(62)
UTM: 4988432 0006F3848H. Ref. territorial:
61602032. Situació: passatge de Sant Pasqual, 13 segon primera. Registre propietat: T.820,
Ll.688, F.112, finca 50341. Propietari registral:
Gregorio Lezaun Moreno i Magdalena Cortijo
Martínez. Propietari segons cadastre: Jacinto Román Gómez. Domicili fiscal: del titular registral es
desconeix i de l'ocupant el mateix. Ocupant: Jacinto Román Gómez . Sup. total sòl cadastre:
112,00 m2s. (el total de l'immoble). Sup. total sòl
registre: m2s. Coeficient: 17.36%. Sup. útil segons
amidament: 49,84 m2st. (inclou part proporcional
de terrasses, patis i terrat). Sup.const.segons amidament: 60,04 m2st.(inclou part proporcional de
terrasses, patis, terrat i elements comuns). Antiguitat: 1965. Ús: habitatge Categoria: 01127.
Conservació / funcionalitat: regular / normal.
Qualificació urbanística: 13b - HP (habitatge protegit de promoció pública).
Segon.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial
de la Província, a El Periódico, al Full Informatiu i
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per tal
que els interessats, Srs. Francisca Galera Jiménez
i Cayetano Galera Galindo, pel que fa a la finca
del passatge de Sant Pasqual, 17 baixos, i els Srs.
Gregorio Lezaun Moreno i Magdalena Cortijo
Martínez, pel que fa a la finca del passatge de
Sant Pasqual, 1-3, 2n 1a, respectivament, o els
seus hereus, puguin comparèixer a l'expedient
expropiatori als efectes adients i a la resta d'interessats.
Tercer.- Donar compte d'aquest acord al Ministeri Fiscal, ja que s'han produït les publicacions a
que fa referència l'article 18 de la Llei d'expropiació forçosa i no han comparegut en els expedients esmentats els possibles interessats.
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