
Núm. 111 J Pag. 78 8UTLLETf OFICIAL DE LA PROViNCIA DE BARCELONA 1 o 15 12010 

AJUNTAMENTS 

Barcelona 

ANUNCI 

S'exposa al públic, a la Direcció de Ser
veis d' Administració de Patrimoni {Avinyó 
núm. 7 planta 4"), de dilluns a divendres de 
les 8;30 a les 14 hores, pel termini de trenta 

.dies des de la última publicació d'aquest 
anunci al BUTLLETf OFICIAL DÚA PROVfNCIA i al 
Díari Oficial de la Ceneralítat de Catalunya, 
l' expedient relatiu a l'aprovació inicial del 
Plec de clausules reguladores de la concessió · 
de l'ús privatiu de l'entitat número u de la 
finca situada a la plac;:a de les Beates núm. 2, 
per a destinar-la a centre de difusió de la cul
tura popular i tradicional catalana. Aquest 
expedient ha estat aprovat inicialment per la 
Comissió d'Hisenda i · Pressupostos en sessió 
ordinaria del día 22 d'abril de 2010. 

Les persones que es considerin afectades o . 
interessades per l'expedient, podran presen
tar, en el termini establert, les al-legacions o 
reclamacions que considerin adients. 

Barcelona, 3 de maig de 201 o. 
El Secretari general, )ordi Cases i Paliares. 

022010014093 
- - Jo 

Barcelona 

ANUNCI 

Conforme allu que dispusa l'artide 196.1 
del Reial Decret 2.568/1986 de 28 de 
novembre i a f¡" d'agilitar el procediment 
ádministratiu i el funcionament d'aquest 
Ajuntament es fa pública la resolució següent 
dictada pel senyor Altalde: 

En data 1 de maig 201 O 
Deixar sense efecte, dins l'ambit territorial 

del districte de Ciutat Vella i amb caracter 
temporal, els Decrets d'aquesta Alcaldía de 
21 de gener de 1987 i de 2 de setembre de 
1996, pels quals s'atribueixen les competen
des sobre ocupació de via pública als regi
dors de districte (transferimcies núm. 1 O i 1 O 
bis); Delegar amb caracter transitori 1' exercici 
de les facuhats a que fan referencia els ante
riors Decrets en el/la gerent del Districte de 
Ciutat Vella; i Publicar aquest Decret en el 
BUTUETÍ ÜFIOAL D.E LA PROvfNCIA de Barcelona. 

Barcelona, 3 de maig de 201 O. 
El Secretari General, ]ordi Cases i Paliares. 

022010014118 
- - fo 

Barcelona 
Districte de Ciutat Vella 

EDICTE 

Des de l'organ gestor referencial a l 'en
ca~alament se segueix expedient d'autorit
zació de llicencia d'obres amb expedient 

Administració local 

núm. 01-2007LM32624, amb objecte de 
notificar deficiencies del projecte a la mer
cantil ZUR, SL, sol·licit;ant de la llicencia d'o
bres de la finca situada al carrer Sant Vicenc;: 
núm .. 27. 

Intentada la notificació al seu domicili, 
aquesta no s'lla pogut practicar; és per aixo 
que, de conformitat amb allo establert a l'art. 
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Regim Jurfdic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu 
<:omú es practica la present notificació, indi
cant a l'interessat que en data 9 d' octubre de 
2007,· el tecnic de l'expedient, ha .emes la 
següent comunicació; 

«Examinat el projecte presentat per la 
obtenció d'una llicencia d'obres per a la 
f inta de referencia, s'ha comprovat que exis
teixen les deficiencies esmenables que a con
tinuació s'assenyalen. En conseqüencia i d'a
cord amb allo establert a l'article 37.5 de les 
Ordenances Metropolitanes d'Edificació se' l 
requereix per a que presentí la torresponent 
esmena. Aquest requeriment suspen el temini 
de resolució de la seva sol·licitud des de la 
seva notificació fins el seu compliment (arti
cle 45.5a de la Llei 30/1992, de Regim Jurf
dic i Procediment Administratiu Cor:nú), amb 
l'adveftiment que transcorregut el termini de 
tres mesas, sense que aquesta s'efectui es 
declarara la caducitat del procediment, tal i 
cam estableix l'art. 92 de la mateixa llei i s'a
cordara l'arxiu de les actuacions. 

Deficiencies: 
(SUB) Examinada la documentació aporta

da es comprova que no subsaná.les deficien
cies notificades, tant les questions interiors de 
l'immbble com les referents a la composició i 
materials de fac;:ana. Cal. assenyalar ·que en 
cas de no realitiar les correccions necessa
ries en el projecte aixf com aportar la docu
mentació que manca, es procedira a caducar 
la llicencia en el termini a baix indicat:» 

Barcelona, 4 de maig de 201 O. 
La Cap del Departament, Ester Solana 

Crasa. 

·02201001 4144 --· 
Barcelona 

Districte de Ciutat Ve/la 

EDICTE 

Des de l'organ gesto¡ referencial a l 'en
cap~alament se segueix expedient d'inspec
ció núm. 01-10-00258 amb objecte de notifi
car la proposta de cessament de l'activitat 
sen se llicencia, a 1' Associadó Socio-Cultural 
Exit, ti tu lar de 1' establ iment situat al carrer 
Sant Martf núm. 11. 

Intentada la notificació al seu domicili, 
aquesta no s'ha pogut practicar; és per aixo 
que, de conformitat anib allo establert a l'art. 
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Regim jurfdic de. les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú es practica la present notificació, indi-

cant a l'interessat que en data 9 d' octubre de 
2007, el cap del departament de Llicencies i 
lnspecció, ha emes la següent comunicació: 

«A.Ia vista de !'informe tecnic correspo
nent a la inspecció del di a 2 de mar\= de 
201 O que s'adjunta, es confereix vista de 
l'expedient de referencia, a Associació Socio
Cultural Exit, per un termini de deu dies 
habils, comptats a partir de l'endema de la 
recepció d'aquesta notificació, d'acord amb 
el que preveu l'article 84 de la Llei de Regim 
jurfdic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, com a tra
mit preví a l'adopci6 de la resolució d'ordre 
de cessament, durant el qual pot al -legar el 
que cregui oportú i presentar els documents i 
justificacions que estimi pertinents. 

Horari: de dilluns a divendres de 12:00.a 
14:00 hores. 

En cas que no pugui compareixer perso
nalment, haura d'omplir el document d'auto
rització que s' adjunta. 

Com que la concessió d'audiencia a l'inte
ressat és un acte de trainit, no és proceden! la 
interposició de recurs, tant sois es poden for
mular al-legacions i presentar els documents i 
justificacions que s'estimin pertinents dins el 
termini de deu dies abans esmentat.» 

Barcelona, 4 de maig de 201 O. 
La Cap del Oepartament, Ester Solana i 

Grasa. 

022010014146 
--Jo 

Barcelona 
Districte de I'Eixample 

ANUNCI 

. Des deis Serveis Tecnics del Districte de 
l'i:ixample es segueix exped.ient d'inspecció a 
la finca ubicada a I'Av. Mistral, 44-46 baixos; 
expedient núm. 02-07-01201 a nom de 
Transportes y Mudanzas Toñito SL. 

De conformitat amb allo que disposa l'arti
cle 59.5 de la Llei 30/1992 de Regim Jurídic 
de les Admini~tracions Públiques i de Proce
diment Administratiu Comú, i després d'ha
ver estat impossiblela notificació personal, 
per dos cops, es notifica la resaludó adopta
da per part de 1' Alcaldía en data 1 O de setem-
bre de 2009 i que textualment di u: · 

Desestimar el recurs d'alc;:ada interposat en 
data 3 de juliol de 2008 pel Sr. Marcos Anto
nio Cajas Almeida, en nom i representació de 

·Transportes y Mudanzas Toñito Sl, front la 
resolució de data 27 de juriy del 2008 del 
Gerent del Districte de I'Eixample que va 
ordenar a Trans. y Mudanzas Toñito SL, com 
a titular de l'activitat consistent en restaurant 
bar, 2:3 .4.1, ubicada a Av. Mistral 44-46, 
bxs, el cessament en l'activitat esmentada i el 
recurs que interposa el 6 d'agost del 2008 
front la resaludó del Gerent del Districte de 
l'tixample de data 29 de juliol del 2008 de 
precinte pel dia 25 de setembre del 2008 a 
les 12. hores l' activitat de restaurant bar, 
2.3.4.1, ubicada a Av Mistral 44-46, bxs, de 


