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El text de l'acord esmentat, és el següent:
"Aprovar inicialment, de conformitat amb

l'article 68,1,a de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla de millora urbana del Sector
entorn Sagrera, promogut per Barcelona
Sagrera Alta Velocitat; exposar-lo al públic
pel termini d'un mes; i sotmetre'l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva."

Per la qual cosa, de conformitat amb el
que estableix l'art. 59.4 de la Llei de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificat
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es practi-
ca la present notificació, indicant als interes-
sats que en el termini d'un mes a partir de
l'endemà de la publicació del present edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona, podran presentar les al·legacions que
consideren pertinents. El document restarà
exposat al públic en el Departament d'Infor-
mació i Documentació Urbanística d'aquest
Ajuntament (Av. Diagonal, núm. 230 planta
segona, de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16
a 17:30., i divendres de 9 a 14 hores. Horari
d'estiu: de 24 de juny al 24 de setembre, de
dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).

Barcelona, 13 de juny de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007017651
A

Barcelona

ANUNCI

De conformitat amb l'article 164.2 del
Decret 305/206, de 18 de juliol, pel qual s'a-
prova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,
es notifica que la Directora de Serveis de
Gestió Urbanística en data 13 de juny del
2007 ha dictat la següent diligència d'orde-
nació del procediment:

«Sotmetre, de conformitat amb l'establert
en l'article 164.2 del 305/2006, de 18 de
juliol pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'Urbanisme, la proposta del projecte de
reparcel.lació voluntària de l'àmbit disconti-
nu format pels carrers de Numància núm. 26,
28 i 28 bis, Robrenyo núm. 53, Olzinelles
núm. 73 i 75-79, Olzinelles 31 i Dalmau
núm. 21, segons la Modificació del Pla
General Metropolità per a l'intercanvi de
qualificacions urbanístiques i de transferència
d'edificabilitat aprovat definitivament en data
2 d'octubre de 2006, a informació pública
durant el termini d'un mes, mitjançant publi-
cació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a un
dels diaris de més circulació de Barcelona i
al tauler d'edictes de la Corporació, amb
audiència simultània a les persones interessa-
des amb citació personal pel mateix termini.

El projecte de reparcel.lació restarà expo-
sat al públic durant el termini d'un mes al
departament d'informació urbanística del
Sector d'Urbanisme de l'Ajuntament de Bar-
celona, situat a l'Avinguda Diagonal núm.
230, 2ª planta. L'horari de consulta és de 9 a
14:00.»

Barcelona, 14 de juny de 2007.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022007017654
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Kuhne&Nagel, S.A. per a la
concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de magatzem logistic en el
local situat a AV Ports d'Europa 42 -50, (Exp.
00-2007-0111).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 15 de juny de 2007.
El Secretari General; Jordi Cases i Pallarés.

022007017655
A

Barcelona

ANUNCI

Aprovades definitivament per Decret de
l'Alcaldia de data 28.05.2007 i de conformi-
tat amb l'article 124.2 del ROAS es trans-
criuen tot seguit la modificació de les Bases
específiques per a l'atorgament d'una sub-
venció sobre l'import de l'impost sobre béns
vehicles de tracció mecànica, quan acom-
pleixin les mesures de protecció del medi
ambient que s'estableixen en aquestes bases,
aprovades per decret d'Alcaldia de 30 de
desembre de 2003.

Bases específiques per a l'atorgament de
subvenció sobre l'import de l'impost de vehi-
cles de tracció mecànica, quan s'acompleixin
les mesures de protecció del medi ambient
que s'estableixen en aquestes bases

1. Poden sol·licitar la subvenció els titulars
de vehicles tipus turisme que reuneixin les
condicions següents:

a) Quan es tracti de vehicles elèctrics o
bimodals.

b) Quan es tracti de vehicles que utilitzin
exclusivament com a combustible biogàs, gas
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o
derivats d'olis vegetals i acreditin que, d'a-
cord amb les característiques del seu motor,
no poden utilitzar un carburant contaminant.

2. L'import de la subvenció serà del 25%
de la quota de l'impost de vehicles de tracció
mecànica.

3. El procediment per a la concessió de les

subvencions s'instruirà a l'Institut Municipal
d'Hisenda, i s'iniciarà a petició del subjecte
passiu interessat, en la que haurà de constar:

a) Nom i cognoms o raó social del sol·lici-
tant, número d'identificació fiscal i si s'escau,
de la persona que el/la representa, així com
adreça del lloc que s'assenyali als efectes de
rebre notificacions.

b) Petició concreta de la subvenció.
c) Certificat del Departament d'Indústria

de la Generalitat, que acrediti que s'acom-
pleixen els requisits expressats.

d) Hora, data i signatura del sol·licitant.
4. Per sol·licitar la subvenció cal trobar-se

al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social.

D'acord amb allò establert a l'article 24è.
4t del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que es va aprovar el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la declaració responsable subs-
tituirà la presentació de les corresponents
certificacions que acreditin el trobar-se al
corrent de les obligacions anteriors.

5. La resolució sobre l'atorgament d'a-
questes subvencions serà adoptada pel regi-
dor president de la Comissió de Presidència,
Hisenda i Coordinació Territorial.

6. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la
partida 489.00.01.01 dels pressupostos de
cada any.

7. L'Institut Municipal d'Hisenda iniciarà
un procediment de reintegrament de la sub-
venció concedida i abonada indegudament
de conformitat amb la legislació vigent.

8. En tot allò no previst en aquestes Bases
s'estarà al que disposen la Normativa munici-
pal general reguladora de les subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions i altra nor-
mativa concordant.

Barcelona, 13 de juny de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007017731
A

Barcelona

ANUNCI

Aprovades definitivament per Decret de
l'Alcaldia de data 21.05.2007 i de confor-
mitat amb l'article 124.2 del ROAS es trans-
criuen tot seguit la modificació de les Bases
específiques per a l'atorgament d'una sub-
venció sobre l'import de l'impost sobre
béns immobles corresponent al domicili
habitual, a aquelles persones que siguin llo-
gaters titulars de família nombrosa a qui el
propietari repercuteix l'IBI, aprovades per
decret d'Alcadia de 27 de desembre de
2005.

Bases específiques per a l'atorgament
d'una subvenció sobre l'import de l'impost
sobre béns immobles corresponent al domici-
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li habitual, a aquelles persones que siguin
llogaters titulars de família nombrosa a qui el
propietari repercuteixi l'IBI.

1. Podran sol·licitar la subvenció els lloga-
ters titulars de família nombrosa a qui el pro-
pietari repercuteixi l'impost sobre béns
immobles.

2. L'import de la subvenció serà de 80
euros sobre la quota líquida de l'impost
corresponent al domicili habitual, amb el
límit que aquest import representi com a
màxim el 90% de la quota íntegra. En els
casos en què dins la família nombrosa exis-
teixi un o més membres discapacitats la sub-
venció serà de 100 euros amb el mateix límit
expressat anteriorment.

A aquests efectes s'entendrà com a domi-
cili habitual aquell en el que figuri empadro-
nat el subjecte passiu en la data d'acredita-
ment de l'impost.

En cas que la quantitat indicada superi el
90% de la quota, es disminuirà la mateixa
fins al percentatge indicat.

3. El procediment per a la concessió de les
subvencions es tramitarà a l'Institut Munici-
pal d'Hisenda, i s'iniciarà a petició de l'inte-
ressat, havent de sol·licitar-la abans del 30 de
juny, en la que haurà de constar:

a) Nom, cognoms i NIF del sol·licitant.
b) Petició concreta de la subvenció.
c) Títol vigent de família nombrosa emès

per la Generalitat.
d) Contracte de lloguer del pis, i rebut en

que es reflecteixi la repercussió.
e) Data i signatura del sol·licitant.
4. S'haurà d'estar al corrent de les seves

obligacions fiscals.
5. La resolució sobre l'atorgament d'a-

questa subvenció serà adoptada pel regidor
president de la Comissió de Presidència,
Hisenda i Coordinació Territorial.

6. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la
partida 48936-31121-0101 del sector de Ser-
veis Generals dels pressupostos de cada any.

7. Tindrà efectes a partir de l'1 de gener de
2007.

8. L'Institut Municipal d'Hisenda iniciarà
un procediment de reintegrament de la sub-
venció concedida i abonada indegudament
de conformitat amb la legislació vigent.

9. En tot allò no previst en aquestes Bases
s'estarà al que disposen la Normativa munici-
pal general reguladora de les subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions i altra nor-
mativa concordant.

Barcelona, 13 de juny de 2007.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022007017732
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Kühne&Nagel, S.A. per a la
concessió de llicència ambiental per l'exerci-
ci de l'activitat de magatzem logistic en el
local situat a AV Ports d'Europa 42 -50, (Exp.
00-2007-0113).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 15 de juny de 2007.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarés.

022007017735
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Martí, es segueix procediment de pro-
tecció de la legalitat urbanística amb número
d'expedient 10-06-01402, incoat al Sr. José
Ruiz Olmo per les divisions de fusta realitza-
des a la coberta de l'immoble ubicat al carrer
Castella número 26-28.

De conformitat amb allò que disposa l'art.
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i després d'haver estat impossible la
notificació personal en el domicili actual, es
notifica la concessió d'audiència de data 27
de setembre de 2006 al Sr. José Ruiz Olmo,
que textualment diu el següent:

«A la vista de l'informe tècnic correspo-
nent a la inspecció del dia 27 de setembre de
2006 que s'adjunta.

Es confereix vista de l'expedient de
referència, a José Ruiz Olmo, per un termini
de deu dies hàbils, comptats a partir de l'en-
demà de la recepció d'aquesta notificació,
d'acord amb el que preveu l'article 84 de la
Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, com a tràmit previ a l'adopció de la
resolució d'ordre d'enderroc, durant el qual
pot al·legar el que cregui oportú i presentar
els documents i justificacions que estimi per-
tinents.

L'expedient de referència podrà ser con-
sultat als Serveis Tècnics del Districte de Sant
Martí, plaça Valentí Almirall número 1, de
dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

Com que la concessió d'audiència a l'inte-
ressat és un acte de tràmit, no és procedent la
interposició de recurs, tan sols es poden for-

mular al·legacions i presentar els documents i
justificacions que s'estimin pertinents dins
del termini de deu dies des de la present noti-
ficació."

L'esmentat informe de data 27 de setem-
bre de 2006 diu literalment el següent:

"S'han realitzat unes divisions de fusta a la
coberta de l'edifici de referència que no
estan contemplades en el permís d'obres i
privatitzen part de l'esmentada coberta. Les
obres no són legalitzables, per tant, es propo-
sa: ordre d'enderroc."

Barcelona, 7 de juny de 2007.
Cap de la Secretaria Tecnico-Jurídica,

Laura Martínez i Miragall.

022007017759
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Dep.d'Educació Generalitat
de Catalunya per a la concessió de llicència
ambiental per l'exercici de l'activitat de cen-
tre docent de primària i secundària CEIP
Collaso i Gil en el local situat a C Sant Pau
101, (Exp. 00-2006-0192).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 19 de juny de 2007.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarés.

022007017766
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d'Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Loiret & Haëntjens España,
S.A. per a la concessió de llicència ambiental
per l'exercici de l'activitat de magatzematge,
expedició de melasses i sucre, i el laboració
de subproductes per l'alimentació de bestiar
en el local situat a moll Contradic 6, (Exp.
00-2002-0156).

D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L'expedient es troba als Serveis Tècnics




