
GASETA
MUNICIPAL

SUMARI

Disposicions Generals
Decrets de l'Alcaldia

Denominació de noms de carrers, places i jar¬
dins 750

Cartipàs
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Ciutat Vella 751
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Ciutat Vella 751
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Les Corts 751
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Gràcia 751
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Sant Martí 751
Nomenament membre del Consell Municipal del

Districte de Sant Martí 751

Nomenament membres i designació Vice-presi¬
dent segon del Consell General del Consorci
de Turisme de Barcelona, i nomenament

membres del Comitè Executiu 751

Consells Municipals de Districte
Districte 1. Ciutat Vella. Acords

sessió 6-V-1993 753

Personal

Nomenaments

Nomenament funcionari d'ocupació 755
Altres

Creació de llocs de treball 755

Anuncis

Llicències d'obres. Agost 1993 756

Ajuntament hlx de Barcelona
Núm. 25 / Any LXXX 30 de setembre de 1993



750 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 25 30-IX-1993

DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per
l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim Especial d'aquest
Municipi, disposo:

Donar el nom de carrer de Mallorca a l'actual carrer

de Màlaga (segons decret de l'Alcaldia del 25-V-92),
retornant-lo així al seu nom original de carrer de Mallor¬
ca.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 4996)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

DonareI nom de Plaça del Setge de 1714 a la placeta
situada al final dels carrers de Radas i de la Concòrdia,
al Districte de Sants-Montjuïc.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 4997)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

DonareI nom de passatge del Tèxtil al vial situat entre
els carrers d'Espronceda i de Fluvià i paral·lel a la Gran
Via de les Corts Catalanes, al Districte de Sant Martí.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 4998)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

Donar el nom de carrer del Polvorí al vial existent

entre l'Avinguda del Marquès de Comillas i el carrer del
Segura, al Districte de Sants-Montjuïc.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 4999)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

Donar el nom de carrer de Can Ràbia al que va des
de l'Avinguda de Sarrià fins a la Ronda del General
Mitre, paral·lel al carrer del Doctor Flèming, al Districte
de Sarrià-Sant Gervasi.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 5000)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

Donar el nom de Plaça de Santa Creu d'Olorda a la
plaça existent al costat de la Parròquia de Santa Creu,
al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maraqall i Mira.

(fíef. 5001)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de l'Oficina Administrativa d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. 1r. de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:

Donar el nom de Jardins d'Atlanta a l'espai verd
situat a la Vila Olímpica, a la confluència del carrer de la
Marina i la Plaça dels Voluntaris, al Districte de Sant
Martí.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(fíef. 5006)
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CARTIPÀS

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Ciutat Vella, i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Tomàs Porta i Calsina, membre del
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en substi¬
tució del Sr. Emili Flotats i Álvarez, la dimissió del qual
ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5008)

k k ★

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Ciutat Vella, i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Daniel Venteo i Meléndez membre del
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en substi¬
tució del Sr. Jose M. Brunet i Sierra, la dimissió del qual
ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 9 d'agost de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5100)

~k k k

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Les Corts, i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar la Sr. Carme Carol i Cañellas membre del
Consell Municipal del Districte de Les Corts, en substi¬
tució del Sr. Josep M. Valls i Rusiñol, la dimissió del qual
ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 d'agost de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5101)

k k k

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Gràcia i vista la Disposició Transitòria núm.
1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Humbert Ferrer i Agell membre del
Consell Municipal del Districte de Gràcia, en substitució
del Sr. Jordi Casassas i Pons, la dimissió del aual ha
estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 d'agost de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Réf. 5117)

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Sant Martí i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Àngel Rabassa i Pueo membre del
Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en substi¬
tució de la Sra. Obdulia Cayuela i Pérez, la dimissió de
la qual ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 d'agost de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5118)
k k k

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Sant Martí i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Daniel Fernández i Ponce membre del
Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en substi¬
tució del Sr. Pedro Sierra i Valencia, la dimissió del qual
ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 d'agost de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5119)
k k k

Decret. Aprovada la Constitució i els Estatuts del
Consorci de Turisme de Barcelona pel Consell Plenari
de 15 de juliol de 1993 i en ús de les facultats
atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 21è. de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7è de la
Llei Especial de Barcelona i d'acord amb l'article 7è.
dels Estatuts del Consorci de Turisme de Barcelona,
disposo:

Article 1.
Nomenar membres del Consell General del Consorci

de Turisme de Barcelona en representació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona als Srs. següents:

ll·lm. Sr. Joan Clos
ll·lm. Sr. Albert Batlle
ll·lm. Sr. Francesc Vicens
ll·lm. Sr. Joan Colldecarrera
ll·lm. Sr. Enric Lacalle
Sr. Xavier Roig
Sr. Miquel Lumbierres
Sr. Isaias Taboas
Sr. Francesc Robles
Sr. Josep Munné
Sr. Alfonso de Alfonso

Article 2.
Designar Vice-president segon de l'esmentat Consell

General a l'll im. Sr. Enric Truñó i Lagares, Regidor
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d'Esports i Turisme, i en virtut dels Estatuts del mateix
Consorci, Vicepresident primer del Comitè Executiu.

Article 3.
Nomenar membres del Comitè Executiu de l'esmen¬

tat Consorci els Srs. següents:

ll·lm. Sr. Albert Batlle
Sr. Miquel Lubierres
Sr. Xavier Roig
Barcelona, 7 de setembre de 1993. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
{fíef. 5316)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords
&
F

Districte 1. Ciutat Vella

Sessió del 6 de maig de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Concedir les subvencions següents:

Entitat Concepte Import
Associació Esportiva la Salle Activitats esportives, inic. bàsquet 25.000
Apa Sagrada Família Gòtic Activitats esportives anyals 35.000
Associació Comerciats i Veïns carrer de la Cera
(Llar d'Avis) Manteniment local 400.000
Parròquia Mare Déu del Carme (Esplai del Carme) Activitat i tallers 60.000
Associació Veïns del Raval Activitats esportives (camp bàsquet i futbol sala) 20.000
Associació Veïns del Raval Activitats esportives (equip infantil futbol sala) 35.000
Assoc. Coral i Humorística Lo Picarol Activitats esportives 60.000
CF. Atlanta Activitats esportives 125.000
Club Gimnàstic Barcelonès Activitats esportives 130.000
AA.CC.VV. Ronda Sant Antoni Enllumenat de reis 92.000
Germans de les Escoles Cristianes Ajuts puntuals a famílies necessitades 750.000
Escola d'Adults Francesc Layret Activitats de lleure 50.000
A. d'Amics de la Rambla Activitats de tardor 500.000
A. Danses Plaça del Rei Dansa a la plaça del Rei 400.000
A. Dones Ciutat Vella Activitats joves 150.000
AVC. carrer d'Amargós Enllumenat de reis 12.000
AV. Casc Antic Mostra cultural 80.000
Club Bàquet Ciutat Vella Activitats esportives 162.750

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d'1.500.000
pessetes, en benefici de Rosa M. Fontanals i Granell,
per respondre del contracte relatiu a llicència d'ús comú
especial de la via pública en concepte de mobiliari
urbà.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 595.505
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal Obert del Raval.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 233.480
pessetes en benefici de Trànsit Projects, SL, per res¬
pondre del contracte relatiu a l'organització i dinamitza-
ció del Centre Cívic Drassanes.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 873.044
pessetes en benefici de Trànsit Projects, SL, per res¬
pondre del contracte relatiu a la gestió i animació del
Casal Infantil del Raval.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 588.797
pessetes en benefici de Trànsit Projects, SL, per res¬
pondre del contracte relatiu a la gestió i animació del
Casal de Joves del Casc Antic.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 270.924
pessetes en benefici de Trànsit Projects, SL, per res¬
pondre del contracte relatiu a la gestió, organització i
dinamització de les activitats del Centre Cívic del Pati
Llimona.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 588.797
pessetes en benefici de Trànsit Projects, SL, per res¬
pondre del contracte relatiu a la gestió i animació del
Casal de Joves del Gòtic.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 779.504
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal Infantil del Casc Antic.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d'1.020.606
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal Obert del Casc Antic.

Cancel·lar I tornar la garantia definitiva de 525.712
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal de Joves de la Barceloneta.
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Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 779.504
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal Infantil del Vidre.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 525.712
pessetes en benefici de l'Assemblea Suprema de la
Cruz Roja per respondre del contracte relatiu a la gestió
i animació del Casal de Joves del Raval.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva d' 1.153.460
pessetes en benefici de Grupo Auxiliar de Servicios i
Construcciones per respondre del contracte relatiu a
la pavimentació del carrer de Joaquín Costa, 3a
fase.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 339.501
pessetes en benefici de Catalana de Poliserveis i Pres¬
tacions Especials per respondre del contracte relatiu al
servei de neteja del CP Collaso i Gil.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 305.249
pessetes en benefici d'Instalaciones y Montajes Eléctri¬
cos y Saneamiento, SA, per respondre del contracte
relatiu a la instal·lació d'enllumentat al carrer d'Andrea
Dòria i voltants.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 139.383

pessetes en benefici de Sociedad Española de Cons¬
trucciones Eléctricas per a respondre del contracte
relatiu a les obres d'enllumenat públic al carrer d'Escu-
dellers, d'Arai i d'Arenes.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 120.000
pessetes en benefici de Disseny Gràfic per respondre
del contracte relatiu a la realització del disseny i maque-
tització d'activitats culturals del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 185.135
pessetes en benefici de Can Ensenya, SA, per respon¬
dre del contracte relatiu a obres de tancament equipa¬
ments Districte Ciutat Vella.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 700.400
pessetes en benefici d'Esport 3 per respondre del
contracte relatiu al programa d'animació de la gent gran
del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 356.160
pessetes en benefici de Cooperativa Treballadors Fami¬
liars per respondre del contracte relatiu a la prestació
del servei del Districte de Ciutat Vella amb la Cooperati¬
va Treballadors Familiars.

Aprovar la distribució de l'import del Fons de Lliure
Disposició de 1993, corresponent a aquest Districte.
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PERSONAL

Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:

Nomenar el Sr. Fernando Pindado i Sánchez, funciona¬
ri d'ocupació i assignar-li el lloc de treball d'Assessor

Tècnic adscrit a la Gerència de l'Àmbit de Descentralitza¬
ció i Relacions Ciutadanes, amb un nivell 24 i grau
d'avaluació 15, específic de responsabilitat (2414X), cor¬
responent al lloc de treball del Catàleg vigent.

Barcelona, 16 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

{Ref. 4493)

Altres

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:

Crear el lloc de treball d'Assessor Tècnic de la
Direcció del Programa de Residències Municipals de
Gent Gran, adscrit a la Gerència de l'Àmbit de Benestar
Social, amb un nivell 22 i grau d'avaluació 13, assimila¬
ble al lloc de treball previst en el vigent Catàleg de Llocs
de Treball codificat com a 2215Z, i amb les funcions
que s'indiquen en el document annex, i

Nomenar per ocupar aquest lloc de treball a la
funcionària Sra. Marqarita Tossas i Marques (núm. mat.
37650).

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 4994)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:

Crear el lloc de treball de Director del Projecte del
Sistema d'Informació Financera, dins de l'Ambit d'Orga¬
nització i Economia, englobat en el nivell de destinació
26 i grau d'avaluació 17, assimilable als llocs previstos
en el vigent Catàleg de Llocs de Treball codificats com
a 2619X, amb la missió de dur a terme el desenvolupa¬
ment i integració dels sistemes d'informació de gestió,
com també la seva interrelació amb altres àrees, i

Nomenar el Sr. Jesús Ayo i Fernández, funcionari
d'ocupació, per ocupar aquest lloc de treball.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 4995)
k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal, i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:

Crear el lloc de treball de Responsable del Programa
d'Atenció a la Gent Gran dins de la Direcció del Progra¬
ma de Residències Municipals de Gent Gran, adscrit a
la Gerència de l'Ambit de Benestar Social, amb un nivell
22 i grau d'avaluació 15, assimilable al lloc de treball
previst en el vigent Catàleg de Llocs de Treball codificat
com a 2220X, i amb les funcions que s'indiquen el
document annex.

Barcelona, 30 de juliol de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 5012)

Annex
- Assistència tècnica a la Direcció en l'exercici de les

seves atribucions.
- Preparació d'anàlisi, estudis i informes en relació al

projecte de reordenació de residències.
- Gestió i seguiment del pressupost de les residències.
- Administració i control de les quantitats lliurades a les

residències municipals en concepte de bestretes.
- Anàlisi dels resultats econòmics i presentació d'infor¬

mes.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes d'agost de 1993

Riuplàstic, SA

Promociones Rocafort, 123, SL

Muemfa, SA

Universitat Pompeu Fabra

Complejo Inmb. Calàbria, SA

Suizo Hotel, SA

Kraftanlagen, SA

Urbaser

Dirección General de Policia

Club Deportivo Hispano-francés

Foment de l'Empordà, SA

Caldes Investiment, SL

Cisell, 24-28

Consell de Cent, 100-102

Salvà, 11

La Rambla, 30/Plaça dels Banys,
s/n

Calàbria, 235-239

Jaume I, 6

carrer núm. 2, 1-25/carrer lletra a,
51-91/carrer núm. 3, 50-106

Passeig de la Vall d'Hebron, 125

Nou de la Rambla, 76-80

Jorge Manrique, 15-19

Indústria, 172

Ronda del General Mitre, 61

Reforma de planta baixa i addició
d'una planta pis en una nau in¬
dustrial existent

Modificació de projecte per con¬
vertir 3 pisos en 1

m

Construcció d'un edifici plurifami-
liar entre mitgeres, compost de
planta baixa i 2 plantes pis per a
local comercial i habitatges

Projecte de Centre Universitari a
construir en dos fases: en la 1a. la
part de l'edifici amb façana a la
Rambla i en la 2a. la de façana a
la plaça dels Banys
Modificació de projecte de la
planta baixa i les 5 plantes pis per •
a centre residencial de persones
de tercera edat

Rehabilitació d'un edifici a fi de
destinar-lo a hotel de 3 estrelles

f
Construcció d'una nau industrial
composta de planta baixa per ai
tractament de llots procedents de
pintures

Moviment de terres i construcció
d'uns murs pantalla del projecte
corresponent a la 1a. fase d'exe¬
cució de l'edifici compost de plan¬
ta baixa i 3 plantes soterrànies per
a aparcament

Construcció d'una comissaria zo¬

nal a Ciutat Vella, composta de 2
plantes soterrànies, planta baixa
amb entresolat i 4 plantes pis
Llicència parcial corresponent als
treballs d'excavació i murs panta- M

lla, per tal de procedir, a l'espera
de la llicència definitiva, a la cons¬
trucció de l'edifici polisportiu i
aparcament

Construcció d'un edifici de nova

planta, compost de planta baixa,
entresolat, 5 plantes pis i coberta,
per a local comercial, oficines i
habitatges
Rehabilitació d'un edifici, compost
de planta soterrània, planta baixa, »
3 plantes pis i coberta, per a habi¬
tatges unifamiliars
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Fortepa, SA Sants, 298

Ángeles Villalonga i Sala

Carburos Metálicos, SA

Guardería la Paz

Tusi Segur, SA

Institut Químic de Sarrià

Dr. Francisco Darder, 1

Passeig de la Zona Franca, 14-30/
Escuny, 7-11

Concili de Trento, 293-299/Empor-
dà, 1-7

Rambla del Poblenou, 52

Institut Químic de Sarrià, 25

Inmobiliaria Virgen del Carmelo, SL

Juan Manuel Gómez i Echart

Neraco, SA

Victoria Estapè de Rosselló

Politècnic Alba, SA

Xavier Gambús i Picart i Arturo Piñana i
Bo

Lucà, 2-4/Mare de Déeu del Car¬
mel, 20-22

Lluçà, 18

València, 307-313

Parroquia, 9

Via Trajana, 21-23/Binèfar, 29-39

Roura, 44-50/cantonada Benedetti,
70-76

Construcció d'un edifici plurifami-
liar entre mitgeres, compost de 4
plantes soterrànies per a aparca¬
ment, planta baixa i entresolat per
a accessos i locals comercials, i 5
plantes pis per a habitatges. L'a¬
parcament soterrani forma part de
l'aparcament de la finca veïna
(Sants, 300-304). L'accés de vehi¬
cles comú es troba a l'esmentada
finca

Modificació de distribució interior
d'un conjunt de tres habitatges
unifamiliars adossats

Construcció d'una nau industrial,
composta de 1 planta per a l'en-
vasatge

Ampliació en planta baixa i refor¬
ma de la llar d'infants La Pau

Modificació de projecte i pròrroga
d'execució d'un edifici entre mit¬
geres, compost de planta baixa i
entresolat per a local comercial, i
5 plantes pis per a habitatges
Reforma i ampliació d'un equipa¬
ment docent en primera fase, que
consisteix en una planta baixa ex¬
cavada sota el nivell dels terrenys
on es projecta l'Aula Magna amb
la reforma del vestíbul principal
lligat a aquella, reforma de les
plantes 1a i 2a per a laboratoris i
ampliació de les plantes 3a i 4a
amb modificació dels habitatges
existents i coronació de la 4a

planta del tractament similar a les
torres existents

Construcció d'un edifici entre mit¬
geres de nova planta, compost
de 3 planta soterrànies, planta
baixa, entresolat i 3 plantes pis
per a aparcament, locals i habitat¬
ges

Construcció d'un edifici, compost
de planta baixa, entresolat i 5
plantes pis per a local comercial i
despatxos
Modificació de projecte
Construcció d'un edifici entre mit¬

geres per a un habitatge unifami-
liar i un local comercial

Legalitzar la construcció d'una
planta primera per a magatzem
Construcció de dos habitatges
unifamiliars aïllats
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Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del Reglament d'Or¬
ganització i Administració municipal, recurs d'alçada
davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat
de l'endemà de la data d'aquesta publicació. L'es¬
mentat recurs s'entendrà desestimat si transcorria un
mes de la seva interposició sense que se'n notifiqui
la resolució. Contra la desestimació del recurs d'alça¬

da es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats de l'endemà de la notificació de la desesti¬
mació, quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat de la data de presentació
del recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament deses¬
timat.



 


