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aportada/resultant del Sr. David López
Antich, respectivament i en els termes que es
detallen en l'informe de data 11 de juny de
2009; publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en un diari dels de
major circulació de la mateixa, i notificar-la
individualment a les persones interessades.
Contra l'anterior resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que
l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat
a partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. Contra la
resolució expressa del recurs potestatiu de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s'hagi produït la desestimació tàcita.
No obstant, se'n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 7 d'octubre de 2009.
La Secretària delegada (p.d. 08/11/1999),
Natàlia Amorós Bosch.
022009030583
A

Barcelona
ANUNCI
El Consell Plenari, en sessió del dia 2 d'octubre de 2009, ha aprovat la modificació de
les Normes reguladores de la Participació
Ciutadana i de les Normes reguladores del
funcionament dels Districtes per regular els
Consells de Barri en els termes que es reprodueixen a continuació:
MODIFICACIONS NORMATIVES NECESSÀRIES PER
REGULAR EL CONSELL DE BARRI

Primer. - Introduir en el Títol III dels
Òrgans de Participació, a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, un tercer
capítol, que porti per títol:
"Capítol tercer. El Consell de Barri"
Segon. - Afegir l'article 21 bis, de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana que queda redactat en els termes
següents:
Art. 21.bis El Consell de Barri
El Consell de Barri és l'òrgan de participa-

ció territorial en totes les qüestions referents
al barri. Tenen per finalitat ser un canal de
participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i
convivència i aprofundir així en la cohesió
social i la qualitat de vida urbana de la nostra
ciutat. Cada Consell de Barri tindrà l'àmbit
territorial i la denominació establerta per l'Acord del Plenari del Consell Municipal de 22
de desembre de 2006".
Art. 21.ter Composició i funcionament
1. El Consell de Barri estarà format, amb
veu i vot, pels següents membres:
1.1 El President/a del Consell de Barri,
càrrec que serà exercit pel Regidor/a del Districte i, en el seu defecte, pel President/a del
Districte. El Regidor/a del Districte nomenarà
també una vicepresidència, que requerirà
d'una majoria de 2/3 dels membres del Consell definits en el present article, que recaurà
en un ciutadà o ciutadana de consens, amb
una trajectòria reconeguda, vinculada a la
vida social i/o associativa del barri.
1.2 Un conseller/a de districte de cada
grup municipal.
1.3 Les entitats i associacions de veïns i
veïnes del barri, que constin inscrites al Fitxer
General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.
1.4 Actuarà com a secretari el Conseller/a
Tècnic/a del districte o funcionari en qui
delegui el Secretari/a Tècnic/a Jurídic del districte.
2. També podran participar a les sessions
del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes, veïns del barri, que ho desitgin, així com
els professionals d'equipaments i serveis
públics vinculats al barri, que el Districte
determini, en el supòsit que aquest consideri
convenient dita col·laboració.
Art. 21.quater Àmbit d'actuació i
desenvolupament de les sessions
1. Les sessions seran convocades pel President/a del Consell de Barri.
2. Les sessions estructuraran en dos blocs;
en primer lloc s'abordaran els punts fixats a
l'ordre del dia, i a continuació es debatrà
sobre les actuacions del territori i es farà el
seguiment dels temes relatius al barri. El President garantirà que la durada del segon bloc
sigui la necessària per tal d'assegurar la participació ciutadana real i efectiva.
Seran temes prioritaris de treball, en tot
allò que afecta al barri, el Programa d'Actuació de Districte (PAD), el pressupost del Districte, les figures de planejament urbanístic
que afectin al barri, els projectes d'urbanització, l'anàlisi de necessitats relacionades amb
els àmbits que són competència d'altres
administracions, plans de millora integral de
l'espai públic, l'anàlisi de necessitats relacionades amb els àmbits que són de competència municipal, l'orientació de la planificació
global d'altres actuacions del Districte, incloent-hi tots aquells plans estratègics en els que
l'Ajuntament hi participi i es consideri pertinent abordar com el plans d'equipaments,
catàlegs de proximitat, plans comunitaris,
plans educatius d'entorn, o plans de la Llei

de barris, així com les avaluacions dels diferents programes i plans que siguin objecte de
seguiment.
3. En el decurs del debat del Consell de
Barri els/les ciutadans/nes podran formular
les preguntes i suggeriments que desitgin
sobre qualsevol tema relatiu al barri. Les sessions seran obertes a tots els ciutadans i ciutadanes i a les entitats i associacions del
barri, que podran participar-hi i presentar
propostes oralment i per escrit.
4. Els seus dictàmens i propostes s'elevaran als òrgans pertinents bé dels Districte bé
de l'Ajuntament".
Art. 21.quinquies Règim de sessions
1. Es convocaran un mínim de dues sessions ordinàries del Consell de Barri a l'any,
a raó d'una per semestre. La Presidència i
una quarta part dels membres referits en l'apartat 1 de l'article 21.bis 1 podran proposar
la realització de sessions extraordinàries per
tractar de forma urgent temes monogràfics.
2. La Vicepresidència o la Comissió de
Seguiment podran proposar a la Presidència
la convocatòria de sessions extraordinàries.
3. Per no fraccionar debats i abordar situacions que superin els límits d'un barri, a proposta dels Presidents dels Consells de Barri, o
de dos o més Comissions de Seguiment de
Consells de Barri; podran reunir-se conjuntament dos o més Consells de Barris, de manera ocasional o continuada, o bé podrà abordar-se el debat a nivell de Districte.
Art. 21. sexies La Comissió de Seguiment del
Consell de Barri
1. Es constituirà una Comissió de Seguiment del Consell de Barri que serà l'encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats
al Consell de Barri i preparar l'ordre del dia
de les següents sessions.
2. La Comissió de seguiment del Consell
de Barri, es constituirà de manera flexible en
cada barri, sota les següents premisses:
* Ha d'estar representada la Direcció política i tècnica del Districte.
* Ha d'estar representat el moviment associatiu, mitjançant les entitats del barri, inscrites al Registre d'Entitats. Les entitats del barri
escolliran els seus representants a la Comissió de seguiment.
* Poden estar representats els/les ciutadans/es del Registre Ciutadà, quan el seu
nombre al barri sigui significatiu.
* Farà les funcions de secretari/a un tècnic
del districte.
En la Comissió de Seguiment del Consell
de Barri estarà representada la direcció política i tècnica del districte, garantint en tot cas
la representació d'un conseller /a de districte
de cada grup municipal.
3. Per enfortir els processos participatius,
la Comissió de seguiment del Consell de
Barri pot convocar sessions i taules de treball
per estudiar, treballar i debatre determinats
assumptes que poden formar part de l'ordre
del dia de propers Consells de Barri.
Tercer.- Afegir a l'article 41, de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, un punt 6è a les Funcions del Consell
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Ciutadà del Districte, que queda redactat en
els termes següents:
"6. Conèixer, debatre i fer seguiment dels
acords presos dins l'àmbit del Consell de
Barri, així com sol·licitar la seva convocatòria".
Quart. - Afegir a l'article 43, de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, un punt g) a la Composició del Consell Ciutadà del Districte, que queda redactat
en els termes següents:
"g. Entitats i associacions de veïns i veïnes
i persones individuals del Registre Ciutadà,
en representació de cada un dels barris del
Districte a proposta dels Consells de Barri".
Cinquè.- Afegir al Títol IV de la Participació Ciutadana als Districtes, a les Normes
Reguladores de Funcionament dels Districtes,
un nou capítol que queda redactat en els termes següents:
"Capítol IV El Consell de Barri
Art.50 Bis Regulació
"Cada barri de Barcelona disposa d'un
Consell de Barri, que és l'òrgan de participació territorial en totes les qüestions que li
afectin i que està regulat per allò que estableix el Títol III, Capítol III de les Normes
Reguladores de la Participació Ciutadana.
Cada Consell de Barri tindrà l'àmbit territorial
i la denominació establerta per l'Acord del
Plenari del Consell Municipal de 22 de
desembre de 2006".
Barcelona, 6 d'octubre de 2009.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.
022009030800
A

Barcelona
Districte de les Corts
EDICTE
Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Les Corts es segueix expedient, incoat per
Galileu 261, SCP per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Escola de dansa en el local situat a C Galileu 261, BJ (Exp. 04-2009-0225).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Gandesa, 10 1r. Tel. 2916470).
Barcelona, 7 d'octubre de 2009.
El Cap del Departament de Serveis Jurídics
- Secretaria, Pedro Serra i Rodríguez.
022009030604
A

Castellterçol
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 d'octubre de 2009, va acordar
l'aprovació inicial del projecte tècnic de
rehabilitació de la Poua núm. 3 de la Ginebreda, redactat pel Sr. Pep Padrós Oriol,
arquitecte, per import (PEC) de 188.286,43
euros (16% IVA inclòs). En compliment del
què disposa l'article 50 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l'esmentat projecte s'exposa al públic pel termini de quinze (15) dies
hàbils (tramitació d'urgència), durant els
quals podran ser examinats a la Secretaria de
la Corporació en horari d'oficina, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores del matí i dimarts i
dijous de 16 a 19 hores de la tarda, per a
que, si s'escau, puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions. Si transcorregut aquest
termini no n'hi ha cap, el projecte esdevindrà
aprovat definitivament.
Castellterçol, 7 d'octubre de 2009.
L'Alcalde, Manel Vila Valls.

d'aprovació inicial de la modificació de les
Ordenances Fiscals que consten en l'expedient de la sessió, per a l'exercici 2010.
De conformitat amb allò que preveuen els
articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local;
17.1 i 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els
acords provisionals i les ordenances fiscals
aprovades estaran exposats al públic a la
Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, perquè els interessats puguin
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En el
supòsit que no es formulin reclamacions en
el terminis d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitat d'adopció de nou acord.
Castellterçol, 8 d'octubre de 2009.
L'Alcalde, Manel Vila i Valls.
022009030578
A

022009030448
A

Centelles

Castellterçol

ANUNCI

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 d'octubre de 2009, va aprovar
el plec de condicions administratives i tècniques particulars que regiran la contractació i
l'execució de les obres de rehabilitació de la
Poua núm. 3 de la Ginebreda, d'acord amb
el que figura a l'expedient de la sessió. En
compliment del què disposa l'article 50 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, l'esmentat
plec, es sotmet a informació pública durant
un termini de 10 dies hàbils (tramitació
d'urgència), durant els quals podran ser examinats a la Secretaria de la Corporació en
horari d'oficina, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores del matí i dimarts i dijous de 16 a
19 hores de la tarda, per a que, si s'escau,
puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions. Si transcorregut aquest termini no n'hi
ha cap, el plec de condicions esdevindrà
aprovat definitivament.
Castellterçol, 8 d'octubre de 2009.
L'Alcalde, Manel Vila Valls.
022009030537
A

Castellterçol
EDICTE
L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el
dia 6 d'octubre de 2009, ha adoptat l'acord

En compliment del que disposa l'article 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999, de 18 de maig, es sotmet a informació pública l'expedient incoat per Magdalena Gallo Antón, en representació de Surfaquim, SL, per exercir l'activitat d'ampliació
de la llicència ambiental de fabricació de
productes bàsics de química inorgànica per a
la instal·lació d'emmagatzematge de residus
especials, amb una capacitat fins a 30 tones,
situada al carrer Purgatori, parcel·la 50, del
polígon industrial la Gavarra.
Aquest expedient es pot consultar al
Departament de Governació, durant el termini d'informació pública que serà de vint dies,
a comptar a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.
Centelles, 6 d'octubre de 2009.
L'Alcalde, Miquel Arisa Coma.
022009030355
A

Cervelló
ANUNCI
La Junta de govern local, en sessió de data
22 de setembre de 2009 va adoptar:
1r. Aprovar inicialment les bases reguladores i les fitxes models, per l'atorgament de
subvencions, en l'àmbit esportiu, a favor
d'entitats i associacions sense ànim de lucre
de Cervelló, per a l'any 2009, segons el text

