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Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d�Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Telefónica Móviles España
S.A. per a la concessió de llicència ambiental
per l�exercici de l�activitat de Estació Base de
Telefonia Mòbil GSM / DCS / UMTS en el
local situat a Av Pedralbes 63, (Exp. 00-2010-
0052).

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, 20 de maig de 2010.
La Secretària Delegada (P.D. 08/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010016307
A

Barcelona

ANUNCI

Preus públics pel servei d�àpats en com-
panyia dels Districtes de Les Corts, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia, Horta- Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu

La Comissió de Govern, en sessió del dia
12 de maig de 2010, ha acordat:

Aprovar els preus públics per a l�any 2010
i successius pels servei d�àpats en companyia
dels districtes de Les Corts, Sarrià-Sant Gerva-
si, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant
Andreu.

Contra l�esmentat acord els interessats
podran interposar directament recurs conten-
ciós administratiu, en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Preus públics:

Usuaris amb PNC o derivats de SS. Bàsics:
0,50 euros

Usuaris amb Targeta Rosa Gratuïta: 0,85
euros

Usuaris amb Targeta Rosa Reduïda: 1,80
euros

Preu àpat sense targeta rosa: 3,90 euros
Aquests imports estan exempts d�IVA.
Aquests preus públics entraran en vigor a

l�endemà de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i continuaran vigents
mentre no se n�acordi la modificació o dero-
gació.

Barcelona, 19 de maig de 2010.

El Secretari General de la Corporació,
Jordi Cases i Pallarès.

022010016642
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Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

EDICTE

Des del Departament de Llicències i Ins-
pecció del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es
segueix l�expedient número 05-08-00255
relatiu a obres sense llicència al c Bertrand i
Serra 13 bx 1, de Barcelona. Intentada la
notificació a M José Escudero Huici de la
resolució del Gerent del Districte, de 9 de
desembre de 2009, no s�ha pogut practicar.
Aquesta resolució diu literalment el següent:

�Atès l�incompliment de la resolució de
data 21 de maig de 2009, comprovat en la
inspecció del 16 de novembre de 2009;

Atesos els articles 217 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s�aprova el
text refós de la Llei d�Urbanisme; 277 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual
s�aprova el Reglament de la Llei d�urbanisme;
81 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de
la carta municipal de Barcelona, actualitzat
en el seu import d�acord amb l�ordenança
reguladora de l�actualització de l�import de
les multes coercitives de l�Ajuntament de
Barcelona, aprovada el 16 de juliol de 2008;

Imposar a Escudero*Huici, M. Jose una
multa coercitiva de 1.001 EUR.

Reiterar l�ordre de 21 de maig de 2009 per
tal que es procedeixi a legalitzar: Obres de
reforma d�habitatge sense llicència. Nou
accés i privatització d�un pati comunitari no
legalitzats.

Advertir-li que, si en el termini de dies no
compleix l�ordre anterior, se li podrà imposar
una nova multa amb un import de fins a
3.000 Euros, d�acord amb els esmentats arti-
cles.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs
d�alçada davant l�Alcaldia, en el termini d�un
mes a comptar des de l�endemà de la recep-
ció de la present notificació. El recurs d�alça-
da s�entendrà desestimat quan no hagi recai-
gut resolució en el termini de tres mesos a
comptar des de la seva presentació.

Contra la desestimació expressa del recurs
d�alçada, els interessats podran interposar
recurs contenciós-administratiu davant els
jutjats de la província de Barcelona en el ter-
mini de dos mesos comptadors des del dia
següent de la recepció de la notificació. No
obstant, en el cas de desestimació presumpta
del recurs d�alçada, el termini serà de sis
mesos des de l�endemà del dia en què el
referit recurs s�entengui desestimat.

Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
drets.�

És per això que de, conformitat amb allò

que estableix l�article 59.5 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
es practica la present notificació als efectes
oportuns.

Barcelona, 19 de maig de 2010.
El Cap del Departament de Serveis Jurí-

dics-Secretaria, Ricard González i Soriano.

022010016341
A

Barcelona
Institut Municipal d�Informàtica

ANUNCI

El Gerent de l�Institut Municipal d�Informà-
tica de Barcelona, en ús de les facultats dele-
gades per l�Alcalde el dia 16 de juny de
2006, ha dictat en data 20 de maig de 2010
la següent resolució:

«Vist l�expedient núm. POB OF 12-2009
instruït en aquest Ajuntament per tal de resol-
dre la baixa d�ofici, per inscripció indeguda
en el padró d�habitants d�aquest municipi de
les persones que figuren empadronades i no
resideixen en aquest municipi la major part
de l�any, en base a la nova redacció de l�arti-
cle 72 del Reglament de Població i Demarca-
ció Territorial de les Entitats Locals, establerta
pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desem-
bre, per no complir les condicions de
residència establertes en l�article 54 de l�es-
mentat Reglament.

Vist el què disposen el Reial Decret
2612/1996, de 20 de desembre, pel que es
modifica el Reglament de Població i Demar-
cació Territorial de les Entitats Locals (Boletín
Oficial del Estado de 16/01/1997), la Resolu-
ció de 9 d�abril de 1997 de la Presidenta de
l�Institut Nacional d�Estadística i del Director
General de Cooperació Local, per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments
sobre la gestió i revisió del Padró Municipal.

Vist que les persones tot seguit relaciona-
des a les que no ha estat possible practicar la
corresponent comunicació individualitzada
han estat incloses en els posteriors anuncis al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
núm. 19, de data 22 de gener de 2010, i al
Tauler d�Edictes de l�Ajuntament de Barcelo-
na des del 11 al 27 de febrer de 2010, sense
que s�hagin formulat les al·legacions perti-
nents en el termini establert.

Vist l�informe favorable del Consell d�Em-
padronament, en Sessió Ordinària núm. 64
celebrada el 29 d�abril de 2010, per procedir
a la baixa d�ofici d�aquest.

Vist el què disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

En virtut de les facultats atribuïdes al
Gerent de l�Institut Municipal d�Informàtica
de Barcelona per decret d�Alcaldia de data
16 de juny de 2006 i per la legislació de
Règim Local vigent, resolc:

�Primer.- Declarar la baixa d�ofici per ins-

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona




