
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

9 / 7 / 2005 Núm. 163 / Pàg. 33

esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).
Barcelona,27 de juny de 2005.
La Secretària delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022005015906
A

Barcelona
Districte de Ciutat Vella

ANUNCI DE PUBLICACIÓ 
DE L'ADJUDICACIÓ DE

CONTRACTES

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient:

Districte de Ciutat Vella.
c) Número de Contracte: 05001633.
d) Expedient: 20056000.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Reposició i

Consolidació de Paviment i Mobiliari Urbà.
3. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 599.860,13 EUR.

5. Import d'adjudicació
479.888,10 EUR

6. Núm. d'ofertes rebudes
2.

7. Adjudicatari
Construcciones y Servicios Faus, S.A.

8. Data d'adjudicació
21/6/2005.

9. Data de publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA

23/4/2005.
Barcelona, 28 de juny de 2005.
La Secretària Tecnicojurídica, Margarita

Pinart i Camarasa.

022005015917
A

Barcelona
Districte de l'Eixample

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
l'Eixample es segueix expedient, incoat per
Clínica de Radiologia, S.A., per a la conces-
sió de llicència ambiental per l'exercici de
l'activitat de realización de radiografías en el
local situat a C. Aragó, 290-292, Pr. (Exp. 02-
2004-0030).

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 (C. Aragó, 311 Tf. 291.62.00).

Barcelona, 28 de juny de 2005.
La Secretària delegada, María Teresa

Ordóñez i Rivero.

022005015916
A

Barcelona
Districte de l'Eixample

EDICTE

De conformitat amb allò establert a l'arti-
cle 60 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de
les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú modificada per la
llei 4/1999 es publica que l'Alcaldia en data
29 de juny de 2005 ha resolt en l'expedient
S05-0004-VA:

Aixecar la suspensió temporal que es
resolgué per Decret de l'Alcaldia de 3 de
gener de 2005 per l'atorgament de noves
llicències d'ocupació de la via pública (vet-
lladors) a l'Avda. Gaudí, en aplicació d'allò
establert als articles 2.3 i 48 de l'ordenança
sobre l'ús de les vies i espais de la ciutat de
Barcelona (aprovada per acord del Consell
Plenari en data 27 de novembre de 1998).
Aprovar la normativa que regula les condi-
cions per a les llicències d'ocupació de via
pública de l'Avda. Gaudí (vetlladors). Publi-
car en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
aquesta resolució de conformitat amb allò
establert a l'article 60 de la Llei 30/1992 de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú
(modificada per la llei 4/1999).

Aquest acte, que exhaureix la via adminis-
trativa, es pot recórrer potestativament en
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat des de la present
notificació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la present notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de
reposició, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de
sis mesos a comptar de la data en que es pro-
dueix l'acte presumpte.

També, es pot utilitzar qualsevol altre
recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 30 de juny de 2005.
La Secretària delegada, M. Teresa

Ordóñez i Rivero.

022005015922
A

Barcelona
Districte de Nou Barris

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'arti-
cle 59.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, es notifica, per
haver estat infructuosos els intents de notifi-
cació personal als senyors José Brea López,
Patrocinio Reyna Moreno, Claudio Pires da
Conceiçao, Miguel Robles Fernández, Rosa-
rio Pérez González, Miguel Isidro Robles
Fernández, Jorge Romero Salazar, Francisco
Salazar Briones, Urbano Navarro Conejero i
Francisco Prieto Huertas que l'Alcaldia, en
data 9 de maig de 2005 ha disposat:

"1r) Aprovar definitivament la relació de
béns i drets afectats per l'expropiació de les
finques núms. 39, 41-43, 45, 48, 60, 62, 64,
66 i 68 del carrer Torrelles i núms. 21-23, 37,
37 bis, 39, 41 i 43 del carrer Avinyonet; afec-
tades de transformació de l'ús existent a parc
forestal (17/27) i incloses en un sector a exe-
cutar pel sistema d'expropiació segons la
Modificació del Pla General Metropolità al
barri de Torre Baró, aprovada definitivament
el 15 de desembre de 2003;

2n) Resoldre les al·legacions presentades
en la fase d'informació pública pels Srs. i
Sres. Claudio Pires da Conceiçao, Maria
Robles Fernández i filles, Antonio Ramos
Ruiz, Antonio Juárez García, Rosalía Molina
Puyalón, Juan José Morales Cano, Miguel Isi-
dro Robles Pérez i Francisco Moreno García
en el sentit que s'indica a l'informe dels Ser-
veis de Gestió de Sòl de la S.P.M. Pro Nou
Barris, S.A. de data 28 d'abril de 2005 que
s'acompanya a la present i es dóna per ínte-
grament reproduït;

3r) Fer constar que la documentació i
manifestacions verbals efectuades durant la
fase d'informació pública pels Srs. i Sres.
Juan García Benítez, Nieves Rubia Munera,
José Cortés Demetrio, José Amaya Flores,
Dolores Vicario Sánchez, Cesárea Díaz Sán-
chez, Antonio Urbano Romero Conejero,
Francisco Salazar Briones, Jorge Romero
Salazar, Ángeles Navarro García, Adoración
Castel Lahosa, a fi de subsanar errors en la
relació aprovada inicialment, han estat valo-
rades en el sentit que s'indica a l'informe dels
Serveis de Gestió de Sòl de la S.P.M. Pro Nou
Barris, S.A. de data 28 d'abril de 2005 que
s'acompanya a la present i es dona per ínte-
grament reproduït;

4t) Fer constar que s'han efectuat d'ofici
modificacions a la relació de béns i drets
aprovada inicialment com a resultat dels cer-
tificats lliurats pel Registre de la Propietat, de
les dades del padró i de les inspeccions efec-
tuades;

5è) Iniciar l'expedient d'expropiació;
6è) Notificar individualment als afectats

l'inici de l'expropiació per a que en el termi-
ni de quinze dies aportin els títols que legiti-
min els seus drets i proposin el preu en que
els valorin i el termini necessari per desallot-
jar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi




