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Des de la Direcció Tècnica dUrbanisme i

Infraestructures, es tramita lexpedient relatiu
a la Modificació del Pla de millora urbana al
sector de la Mar Bella, diniciativa municipal
(Barcelona de Serveis Municipals, S.A.), aprovat definitivament pel Plenari del Consell

Municipal en sessió celebrada el 2 de febrer
de 2007.
Intentada la notificació de lacord daprovació definitiva, no ha estat possible portar-la
a terme en els següents casos:

Nom i cognoms§

Adreça§

Codi§ Ciutat#

Nom i cognoms§

Adreça§

Codi§ Ciutat#

Isaac Ruiz Puig§

Pg. Garcia Faria, 33-35 4rt 1a§

08005§ Barcelona#

Cristina Casanovas Herrero§

Pg. Taulat, 138-140 3r B§

08019§ Barcelona#

El text de lacord esmentat, és el següent:
Aprovar definitivament, de conformitat
amb larticle 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació del Pla de millora
urbana al sector de la Mar Bella, diniciativa
municipal (Barcelona Serveis Municipals,
S.A.), amb les modificaciones a què fa
referència linforme de la Direcció dUrbanisme; i resoldre les al·legacions presentades en
el tràmit dinformació pública de laprovació
inicial de conformitat amb linforme de lesmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a lex-

pedient i, a efectes de motivació, sincorporen al present acord.
Per la qual cosa, de conformitat amb el
que estableix lart. 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 practica la present notificació, indicant al interessat
que en el termini de dos mesos a partir de
lendemà de la publicació del present edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant, sen pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.
Barcelona, 17 dagost de 2007.
El Secretari General Accidental, Josep Lluís
Tobella i Roca.

Barcelona

* Més de 240.000 residents: 23 Consellers/es.
Disposició transitòria
1. Per al mandat electoral 2007-2011, el
nombre de Consellers/res de cada districte és
el següent:
* Ciutat Vella: 17 Consellers/es.
* LEixample: 23 Consellers/es.
* Sants-Montjuïc: 19 Consellers/es.
* Les Corts: 15 Consellers/es.
* Sarrià-Sant Gervasi: 19 Consellers/es.
* Gràcia: 17 Consellers/es.
* Horta-Guinardó: 19 Consellers/es.
* Nou Barris: 19 Consellers/es.
* Sant Andreu: 19 Consellers/es.
* Sant Martí: 21 Consellers/es.
2. En els mandats successius el nombre de
Consellers/res de cada Districte es fixarà per
lAlcalde, dacord amb allò previst a lapartat
6 de larticle 8 de les presents Normes.
Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aquesta publicació. No obstant, sen pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Barcelona, 20 dagost de 2007.
El Secretari accidental, Joan de Moxó i
Forga.

Barcelona
Districte de Ciutat Vella

ANUNCI
Laprovació inicial de la modificació de
larticle 8 i la incorporació duna disposició
transitòria de les Normes Reguladores del
Funcionament dels Districtes acordada pel
Consell Plenari en sessió extraordinària del
dia 3 de juliol de 2007 ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat reclamacions
durant el període dinformació pública; conseqüentment als efectes de la seva entrada en
vigor establerts en larticle 70.2 de la Llei
7/85, de 2 dabril, de Bases de Règim de
Local, es publica tot seguit el text de la modificació.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES
REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DELS DISTRICTES
PEL QUE FA AL NOMBRE DE CONSELLERS DEL
DISTRICTE

Article 8
Naturalesa i composició
2. El Consell de Districte està integrat per:
a) President del Consell.
b) Els Consellers/res dacord amb el que
sestableix en el paràgraf sisè daquest article.
c) Regidor/a de Districte i,
d) Regidors/es adscrits.
6. El nombre de Consellers/res que conformen cada Consell de Districte es determina
en funció del nombre de residents del respectiu Districte que consti al Padró municipal a
data 1 de gener de lany en què se celebrin
les eleccions locals i dacord amb la següent
escala:
* Fins a 90.000 residents: 15 Consellers/es.
* De 90.001 a 140.000: 17 Consellers/es.
* De 140.001 a 190.000: 19 Consellers/es.
* De 190.001 a 240.000: 21 Consellers/es.

022007023607
A

022007023515
A

EDICTE
Des de lòrgan gestor referenciat a lencapçalament se segueix expedient sancionador núm. 01-07-000023-S. amb objecte de
comunicat al Viva Enterprises, SL, titular de
lEstabliment Viva Enterprises, SL situat al
carrer Cera, 45, la imposició de sanció i
Carta de pagament.
Intentades les notificacions al seu domicili,
aquestes no shan pogut practicar; és per això
que, de conformitat amb allò establert a lart.
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común es practica
la present notificació, indicant a linteressat
que en data 28 de juny de 2007, el Gerent
del Districte de Ciutat Vella, en ús de les
facultats delegades per lAlcalde el 15 de
desembre de 2003, ha disposat la resolució
següent: IMPOSAR a lempara dallò que
estableix larticle 27 de la Llei 10/90 sobre
Policia de lespectacle les activitats recreatives i els establiments públics, una sanció de
601,01 EUR a Viva Enterprises, SL titular de
lestabliment Viva Enterprises, SL situat al
carrer Cera 45, per les infraccions comeses
en data 28 de gener de 2007, consistents en
lincompliment de la normativa reglamentària sobre llibres i fulls de reclamacions, lincompliment de la normativa horària i la
manca dassegurança de responsabilitat civil;
tipificades com tal als Articles 24.g i 25 de la
esmentada Llei 10/90.
Resta a la seva disposició la citada resolució, a la seu del Districte de Ciutat Vella,
Secretària Tecnicojurídica, c/Ramalleres 17
daquesta ciutat.
Contra aquesta resolució es pot interposar
recurs dalçada davant de lAlcaldia en el ter-

