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Altres Entitats
CONSORCIS
Consorci del Besòs
ANUNCI
Mitjançant acord de la Junta de Direcció
del Consorci del Besòs de 15 de novembre
de 2001, sha aprovat inicialment:
- Projecte dUrbanització de la zona de
banys.
El Projecte restarà a informació pública a
les dependències del Consorci del Besòs,
S.A., Edifici Besòs, c/ Olímpic, s/n, pl. 2a,
Sant Adrià de Besòs, durant vint dies, a
comptar del següent de la publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, tenint-lo per aprovat definitivament, sempre que no es formulin al·legacions o emetin informes, en aquest termini,
que facin palesa la necessitat dintroduir-hi
rectificacions.
Barcelona, 5 de març de 2002.
El Secretari, Josep Chavarria i Pujal.
062002001424
A

Consorci per a la Defensa
de la Conca del Besòs
ANUNCI
Es fa pública a efectes de la seva entrada
en vigor la Resolució de la Presidència del
Consorci de 20 de febrer de 2002.
«Resolució P-179/02. Atès allò que disposa la Llei 11/99 de 21 dabril sobre la quantia
de les sancions aplicables pels ens locals i en
relació amb larticle 57 apartat 2n del Reglament Regulador dAbocaments dAigües Residuals del Consorci publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 148 de 22 de
juny de 1994 i a efectes de graduació i determinar limport de les sancions.
Resolc:
Primer. - Establir lesglaonat dimport de
sancions següent 1) 1.1. Les infraccions lleus,
multa de fins a 600 EUR, 1.2. Les infraccions
greus, multa de fins a 1.200 EUR. 1.3. Les
infraccions molt greus, multa de fins a 1.800
EUR. 2) A efectes de valorar la gravetat del
fet constitutiu de la infracció, considerant els
danys i els perjudicis, el risc objectiu causat
als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora; lexistència
dintencionalitat, i la reincidència, aprovar la
graduació següent. 2.1 Infraccions lleus: A)
Lincompliment de les condicions establertes
en lautorització dabocament o en el seu
defecte en el Reglament Regulador dAbocaments dAigües Residuals del Consorci, sempre que aquest causi danys o perjudicis a la
xarxa de clavegueram i/o a la xarxa en alta
devacuació i sanejament, tant pel que fa a la
seva integritat com al seu funcionament, derivats dun ús indegut daquestes, sempre que
la valoració dels danys i/o perjudicis sigui
inferior a 300 EUR. B) Lincompliment dels

requeriments que sefectuïn per lAdministració en relació amb ladequació dels abocaments o instal·lacions a les disposicions daquest Reglament. 2.2 Són infraccions greus:
A) Lincompliment de les condicions establertes en lautorització dabocament o en el
seu defecte en el Reglament Regulador dAbocaments dAigües Residuals del Consorci,
sempre que aquest no causi danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram i/o a la xarxa
en alta devacuació i sanejament, tant pel
que fa a la seva integritat com al seu funcionament, derivats dun ús indegut daquestes,
sempre que la valoració dels danys i/o perjudicis sigui superior a 300 EUR i fins a 600
EUR. B) La realització dabocaments prohibits a les instal·lacions de sanejament. C) La
manca de comunicació de situacions de
perill o emergència o lincompliment dalguna de les accions exigides en aquest Reglament per aquestes situacions. D) La reincidència en dues infraccions lleus en el termini màxim dun any. 2.3. Són infraccions
molt greus: A) Les infraccions qualificades
com a greus en larticle anterior quan, per la
quantitat o la qualitat de labocament, sen
derivi lexistència dun risc greu per a la salut
de les persones, els recursos naturals o el
medi ambient. B) Lincompliment de les condicions establertes en lautorització dabocament o en el seu defecte en el Reglament
Regulador dAbocaments dAigües Residuals
del Consorci, sempre que aquest causi danys
o perjudicis a la xarxa de clavegueram i/o a
la xarxa en alta devacuació i sanejament,
tant pel que fa a la seva integritat com al seu
funcionament, derivats dun ús indegut daquestes, sempre que la valoració dels danys
i/o perjudicis sigui superior a 600 EUR. C) la
reincidència de dues infraccions greus en el
termini de dos anys.
Segon. - La present resolució entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.»
Granollers, 20 de febrer de 2002.
El President, Manuel Ramal i Mata.
062002001044
A

EMPRESES I SOCIETATS
Infrastructures 2004, S.A.
ANUNCI
Correcció derrors materials de lanunci
publicat en data 7 de març de 2002, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA del concurs per a
ladjudicació del contracte de projecte i obra
per a la construcció i posta en marxa de la
central de recollida pneumàtica de RSU del
Fòrum 2004 dacord amb les condicions
següents:
5. Pressupost: 1.821.070,00 EUR (IVA
inclòs).
Barcelona, 7 de març de 2002.
El Gerent, Mateu Tersol i Andols.
022002004417
A

Societat Municipal dHabitatge
de la Pobla de Lillet, S.L.
ANUNCI
Es convida als possibles interessats en participar en una licitació dobres, mitjançant
concurs públic, per a la construcció de:
12 habitatges en edifici plurifamiliar al
municipi de la Pobla de Lillet.
Plec de clàusules a disposició dels interessats: Cl. Londres, 55, 4t, Barcelona.
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 hores
i de 16 a 19 hores; divendres: de 9 a 14
hores. Telèfon: 93 402 28 90.
Termini de presentació dofertes: Fins el
dia 8 dabril de 2002 a les 12 hores.
Barcelona, 12 de març de 2002.
La Gerenta, Amparo Lasa i Aso.
062002001425
A

