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Barcelona, 23 de desembre de 2004.
El Secretari Delegat, José Fernández Pérez.
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Barcelona
Institut Municipal d�Urbanisme

ANUNCI

Mitjançant resolució del Primer Tinent
Alcalde de l�Ajuntament de Barcelona, de
data 8 de novembre de 2004, per expressa
delegació de l�Alcaldia, de data 15/12/03, es
va resoldre aprovar inicialment el �Projecte
d�urbanització del PERI del barri de Bon Pas-
tor�; sotmetre�l a informació pública durant
el termini de vint dies naturals, mitjançant la
publicació de l�esmentada resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
i en un diari dels de més circulació de Cata-
lunya�.

El projecte d�urbanització romandrà expo-
sat al públic, per a la seva consulta, durant el
termini de vint dies, a l�Institut Municipal
d�Urbanisme (c. Llacuna, 161, 2a. planta, de
dilluns a divendres laborables, de 9:00 a
14:00 hores) i al Districte de Sant Andreu (Pl.
Orfila, 1), de dilluns a divendres laborables,
de 9:00 a 14:00 hores.

Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 13 de desembre de 2004.
La Secretària Delegada, p.d., M. Camino

Suárez i Garcia.
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Barcelona
Institut Municipal d�Urbanisme

ANUNCI

Mitjançant resolució del Primer Tinent
Alcalde de l�Ajuntament de Barcelona, de
data 22 de desembre de 2004, per expressa
delegació de l�Alcaldia, de data 15/12/03, es
va resoldre aprovar inicialment el �Projecte
d�urbanització de l�àmbit del Sector X del
PERI de Can Portabella�; sotmetre�l a infor-
mació pública durant el termini de vint dies
naturals, mitjançant la publicació de l�esmen-
tada resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i en un diari dels de
més circulació de Catalunya.

El projecte d�urbanització romandrà expo-
sat al públic, per a la seva consulta, durant el
termini de vint dies, a l�Institut Municipal
d�Urbanisme (C. Llacuna, 161, 2a. planta, de
dilluns a divendres laborables, de 9:00 a
14:00 hores) i al Districte de Sant Andreu (Pl.
Orfilia, 1), de dilluns a divendres laborables,
de 9:00 a 14:00 hores.

Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 23 de desembre de 2004.

La Secretària Delegada, p.d., M. Camino
Suárez i Garcia.
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Begues

ANUNCI

Creació del fitxer automatitzat que conté
dades de caràcter personal relatiu a Sistema
d�Informació per a la Gestió d�Ocupació
XALOC Ajuntament de Begues

Als efectes de coneixement general es fa
públic que per Decret, de data 20 de desem-
bre de 2004, de l�Alcaldessa de l�Ajuntament
de Begues, Joana M. Badell i Ros, s�aprova la
creació del fitxer automatitzat que conté
dades de caràcter personal relatiu a Sistema
d�Informació per a la Gestió d�Ocupació
XALOC Ajuntament de Begues, d�acord amb
les especificacions que es detallen:
1. Denominació del fitxer

XALOC Ajuntament de Begues.
a) Finalitat:

Gestionar la intermediació laboral entre el
sol·licitant d�ocupació i l�empresa contrac-
tant.
b) Persones o col·lectius dels quals es poden
requerir dades personals:

Col·lectiu de persones sol·licitants d�ocu-
pació i empreses que demandants de treba-
lladors.
c) Procediment de recollida:

Formularis o cupons, enquestes, entrevis-
tes, internet, transmissió electrònica.
d) Estructura bàsica del fitxer: Base de dades:

Descripció del tipus de dades personals
contingudes: Nom i cognoms, adreça, codi
postal, municipi, telèfon, fax, e-mail. sexe,
data de naixement, país de naixement, nacio-
nalitat, llengua materna, data de residència,
número permís de treball, número de la segu-
retat social, estat civil, dades de família,
càrregues familiars, permís de conduir i tipus,
nivell acadèmic, titulacions, formació, forma-
ció ocupacional, coneixement d�idiomes i
nivell, coneixements d�informàtica i nivell i
carnet de manipulador d�aliments, currícu-
lum vitae, historial professional: experiència
laboral, tasques realitzades, situació actual,
característiques físiques i ocupació que no
pot realitzar, perceptor de prestacions i tipus,
disponibilitat laboral, associacions ciutada-
nes i professionals a les que pertany, minus-
valies, tipus de minusvalia, percentatge, des-
cripció, presenta certificat de minusvalidesa,
presenta certificat de l�ICS, percep prestació
econòmica i tipus, malalties, dependències,
ètnia i altres, activitat i negocis, llicències
comercials.
e) Cessions:

Altres Serveis Locals d�Ocupació.
f) Òrgan responsable del fitxer:

Ajuntament de Begues.

g) Servei o unitat davant la qual poden
exercir-se els drets d�accés, rectificació,
cancel·lació i oposició:

El Servei Local d�Ocupació de l�Ajunta-
ment de Begues.
h) Mesures de seguretat:

De caràcter Alt.
Begues, 21 de desembre de 2004.
El Secretari-Interventor Acctal., Francesc

Almansa Díez.

022004025952
A

El Brull

ANUNCI

Durant el termini d�informació pública ha
estat exposat l�expedient relatiu a l�aprovació
inicial de l�Ordenança sobre la incorporació
de sistemes de captació d�energia solar tèrmi-
ca als edificis i construccions situats en el
terme municipal.

Transcorregut el termini sense que s�hagin
formulat reclamacions ni suggeriments, l�a-
cord d�aprovació inicial ha esdevingut defini-
tiu.

El text de l�ordenança esmentada és el que
figura en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 159, del 3 de juliol de
2004, pàgines 21 a 24 i al Butlletí Oficial de
la Província de Girona núm. 133, del 12 de
juliol de 2004, pàgines 12 a 15.

Contra les resolucions de referència, que
són definitives en via administrativa, es podrà
interposar, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al d�aquesta
publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No obstant això, es podrà interposar qualse-
vol altre que es consideri convenient.

El Brull, 20 de desembre de 2004.
L�Alcalde, Josep Muntal Rovira.
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A

El Brull

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en sessió de data
20 de desembre d�enguany, va aprovar ini-
cialment l�expedient 4/04 de modificació del
pressupost per a l�exercici de 2004.

D�acord amb el què disposa l�article 169
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, reguladora de les Hisendes Locals, l�es-
mentat expedient s�exposa al públic a la
secretaria de l�Ajuntament per un termini de
quinze dies comptadors a partir de l�endemà
de la inserció d�aquest edicte al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes de que s�hi
puguin formular les al·legacions i reclama-
cions que s�estimin pertinents. En cas que no
se�n presenti cap l�expedient es considerarà




