
MIÉRCOLES 
5 DE JUNIO DEL 2019 33el PeriódicoSociedad

Ajuntament de Barcelona
 

Institut Municipal d’Urbanisme
Anunci

Exp. 18G339

La Comissió de Govern, en sessió de data 
9 de maig del 2019, adoptà el següent acord: 

Aprovar definitivament, a l’empara de 
l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, el Projecte d’Estatuts i 
de Bases d’actuació per a la constitució de la 
Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 
Urbanística 1 del Pla de Millora Urbana de 
l’illa delimitada pels carrers Àvila, Almogàvers, 
Badajoz i Pere IV, de Barcelona, formulat pels 
propietaris que ostenten més del 95 % de la 
superfície del polígon d’actuació urbanística 
1 del Pla Millora Urbana esmentat. Aprovar 
la constitució de la Junta de Compensació 
del Polígon d’Actuació Urbanística 1 del Pla 
de Millora Urbana esmenta formalitzada per 
mitjà d’escriptura pública atorgada en data 
21 de setembre del 2018, davant del Notari 
de Barcelona el Sr. Carlos Mateo Martínez de 
Bartolomé, sota el número de Protocol 2.659. 
Traslladar a la Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya, la documen-
tació que prescriu l’article 192 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, als efectes de la 
inscripció de la Junta de Compensació del 
polígon d’actuació descrit en els acords ante-
riors en el Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores. Designar el Director de 
Serveis de Gestió Urbanístic de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme, Sr. Jaume Vidal Pi, 
representant d’aquesta Administració en 
l’òrgan rector de la Junta de Compensació. 
Notificar aquest acord a les persones afecta-
des en aquest Polígon d’Actuació Urbanística, 
amb la possibilitat adherir-se a la Junta de 
Compensació dins el termini d’un mes, així 
mateix, advertir de les conseqüències que 
pot comportar la no adhesió a la Junta de 
Compensació, d’acord amb els articles 136 
i 190  del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol . 
Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial 
de la Província i en un diari dels de més 
circulació de la província i notificar-los indivi-
dualment a tots els interessats en l’expedient.

Contra aquest acord, 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 interpo-
sar 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 noti-
ficació.

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des del dia següent al de la seva inter-
posició 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, es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient.La qual 
cosa es fa pública per a coneixement general.

 Barcelona, 27 de maig del 2019
El Secretari General

Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Barcelona

Anunci

La Comissió de Govern, en sessió de 23 de 
maig del 2019, ha aprovat la següent proposta 
d’acord:

(10BD 2017/225) Aprovar definitivament el 
Projecte executiu de reurbanització de la Via 
Trajana, entre els carrers Binèfar i Santander, 
al districte de Sant Martí de Barcelona, seg-
mentat en fases 1a i 1b, d’iniciativa municipal, 
d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte 
que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost de 3.476.690,80  euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, 
d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 
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 (TRLMRLC); 
Aprovar les bases del conveni de cessió d’ús 
de les instal·lacions d’energia elèctrica i de 
constitució de la servitud de pas aeri/subte-
rrani de les línies de Baixa Tensió i de Mitja 
Tensió a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, 
SL que inclou el projecte executiu; Facultar el 
Gerent del Districte de Sant Martí per apro-
var i formalitzar els convenis específics que 
apliquin a les circumstancies concretes les 
bases esmentades, d’acord amb l’article 16.k 
de la Carta municipal de Barcelona i la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèc-
tric; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB), en un 
dels diari de més circulació de Catalunya, a 
la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament.

Contra aquest acord, 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 des 
del dia següent al de la seva publicació, o es 
pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la present 
notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de 
resoldre i notificar en el termini d’un mes. El 
termini per interposar recurs contenciós admi-
nistratiu serà de dos mesos comptats des del 
dia següent de la recepció de la notificació de 
l’acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des de l’endemà a la seva interposició sense 
que s’hagi resolt expressament, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu en el 
termini de sis mesos a comptar des del dia 
següent al que s’hagi produït la desestimació 

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

Barcelona, 29 de maig del 2019
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament
de Castellar del Vallès

 Edicte

La Junta de Govern Local en sessió cele-
brada el 14 de maig del 2019 ha aprovat 
inicialment el Pla especial del Riu Ripoll junta-
ment amb l’Estudi Ambiental Estratègic.

De conformitat amb l’article 85 i 86 bis del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
i l’article 115 c) del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, se sotmet el Pla especial del 
Riu Ripoll juntament amb l’Estudi Ambiental 
Estratègic a informació pública pel termini 
de 45 dies, a comptar des de l’endemà de 
la darrera publicació obligatòria del present 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a un diari  de premsa periò-
dica. Així mateix es publicarà l’edicte al 
tauler d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès  juntament 
amb la proposta del Pla especial del Riu Ripoll 
i l’Estudi Ambiental Estratègic.

Durant aquest termini la documentació 
podrà ser examinada per qualsevol perso-
na interessada en les dependències munici-
pals de Planificació d’Urbanisme, en horari 
d’oficina (de dilluns a divendres de 9h a 14h), 
i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament 
perquè es puguin formular les al·legacions 
que considereu pertinents.

http://www.castellarvalles.cat/55033/des-
criptiu/ 

La qual cosa es fa pública per a coneixe-
ment general.

 
Castellar del Vallès,

signat a la data que consta a la signatura
l’Alcalde, p.d.(Decret núm. 915,

10 de setembre de 2015).
Signat: El Secretari, Josep Colell i Voltas

Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat

 Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 24 de maig de 2019, va acordar aprovar 
definitivament la modificació de l’article 28 
dels Estatuts de la Junta de Compensació 
del Pla parcial urbanístic del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat afectat pel sote-
rrament de les línies elèctriques aèries d’alta 
tensió de FECSA, presentada per l’esmentada 
Junta de Compensació el 22 d’octubre de 
2018, que queda redactat en els següents 
termes: 

 “El Consell Rector com a òrgan col·legiat 
d’Administració estarà format per vuit mem-
bres, sis d’ells seran escollits per majoria de 

vots per l’Assemblea General. El setè membre 
del Consell Rector serà el President de la 
Junta de Compensació.

Així mateix, formarà part del Consell Rector, 
el representant de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat.

El President del Consell Rector serà el 
que ho sigui de la Junta de Compensació. El 
Secretari del Consell Rector serà també el que 
ho sigui de la Junta de Compensació.” 

El que es fa públic per a coneixement 
general.

Contra l’anterior aprovació, que esgota 
la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la publi-
cació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de 
la Província. Aquest recurs s’entendrà des-
estimat transcorregut un mes des de la seva 
interposició sense que hagi estat notificada 
la seva resolució, restant expedita la via con-
tenciosa-administrativa. El recurs contenciós-
administratiu es podrà interposar davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos, comptats des del dia 
següent al de la notificació de l’acord reso-
lutori del recurs potestatiu de reposició, si és 
exprés; cas de no ser-ho, el termini serà de sis 
mesos a comptar des del dia següent a aquell 
en que es va produir l’acte presumpte.

També es podrà interposar directament 
recurs contenciós-administratiu davant la 
Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos, comptats des del dia 
següent al de la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, s’adverteix que ambdós recur-
sos no podran ser interposats simultàniament. 
Així mateix es podrà exercir, en qualsevol cas, 
qualsevol altre recurs que es cregui adient.

Esplugues de Llobregat,
30 de maig del 2019

L’alcaldessa
Pilar Díaz Romero

Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat

Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 24 de maig del 2019, va acordar aprovar 
inicialment el Projecte d’urbanització deno-
minat “Definició del carril ciclable al parterre 
de la illeta central de l’avinguda Jacint Esteve 
Fontanet- primera fase”, que modifica l’obra 
d’urbanització extrasectorial OE07, i completa 
el Projecte d’urbanització del Pla parcial del 
sector del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, 
presentat per la Junta de Compensació de 
l’esmentat Sector en data 28 de març de 
2019.

En compliment del que determina la legis-
lació vigent, el projecte i l’acord són sotmesos 
a informació pública pel termini d’un mes a 
comptar des del dia següent al de la publi-
cació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, a fi i efecte que dins del referit 

termini i en hores hàbils d’oficina, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores, pugui ser exa-
minat, a l’Ajuntament, plaça Santa Magdalena 
núm. 5-6, 2a planta, i també a través de 
la web municipal (http://www.esplugues.
cat  “Esplugues per Temes” “Urbanisme”  
“Projectes en exposició pública”), per tots 
aquells que es considerin interessats i deduir 
les reclamacions adients. 

Esplugues de Llobregat,
30 de maig del 2019

L’alcaldessa
Pilar Díaz Romero

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme

Anunci
Exp. 19G170

La Comissió de Govern, en sessió del 9 
de maig del 2019, adoptà, entre d’altres, el 
següent acord: 

Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 
119.1 c) i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, en relació a l’article 165.2 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
el Projecte de reparcel·lació econòmica, 
modalitat compensació bàsica, del Polígon 
d’actuació urbanística del camí de la Gírgola, 
que inclou aquest camí i 16 finques de titu-
laritat privada, que té per objecte l’execució 
pel sistema de reparcel·lació de les obres 
d’urbanització previstes en el Pla de millora 
urbana per a l’adequació de les alineacions 
i rasants del camí de la Gírgola, aprovat defi-
nitivament pel Plenari del Consell Municipal 
en sessió celebrada el 24 de març del 2006 
i, de conformitat amb l’Acord d’intencions 
i actuacions per a l’execució de les obres 
d’urbanització del camí de la Gírgola, formalit-
zat el 21 de setembre del 2017, pels veïns i el 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, presentat pel 
senyor Francisco Navarro Pérez, en qualitat 
de President de la Junta de Compensació 
del Polígon d’actuació urbanística per a la 
urbanització del camí de la Gírgola. Sotmetre’l 
a informació pública pel termini d’un mes, per 
al·legacions, mitjançant inserció d’anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a un diari dels de més circulació de la pro-
víncia i al Tauler d’edictes de la Corporació, 
i a audiència, pel mateix termini, a les per-
sones interessades amb citació personal. 
L’expedient administratiu restarà exposat al 
públic, a les oficines de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme (carrer Bolívia, 105 2a planta) per 
a la seva consulta, durant el termini d’un mes, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Dins el 
termini esmentat, que començarà a comptar 
a partir de l’última de les publicacions (en el 
Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris 
de mes divulgació o notificació personal pos-
terior de ser-ne el cas) els interessats podran 
examinar-lo i presentar les al·legacions que 
considerin pertinents.

La qual cosa es fa pública per a coneixe-
ment general.

Barcelona, 22 de maig de 2019
El Secretari General

Jordi Cases I Pallarès

A N U N C I O S  O F I C I A L E S

J. G. ALBALAT 
BARCELONA

POR ORDEN DE LA AUDIENCIA DE LLEIDA

El padre de la niña 
Nadia sale de la cárcel

F
ernando Blanco, conde-
nado a cinco años de 
prisión por estafa al uti-
lizar la enfermedad rara 

que padecía su hija Nadia Nerea 
para enriquecerse con las dona-

b El juez libera a 
Fernando Blanco al 
cumplir el máximo  
de prisión provisional

ciones recibidas para tratamien-
tos que no se llevaban a cabo, sa-
lió ayer la cárcel de Ponent, en 
Lleida. La Audiencia de la capital 
del Segrià había ordenado horas 
antes su inmediata libertad al  
haber cumplido el máximo de 
prórroga de la prisión provisio-
nal. La sentencia dictada contra 
él todavía no es firme.  

La ley establece que una per-
sona no puede estar en prisión 
preventiva más de la mitad del 
tiempo de la condena que se le 
ha impuesto cuando esta no es 

definitiva. Este plazo se cum-
plió justamente ayer y de ahí la 
liberación de Blanco hasta que 
la sentencia no sea firme. Por 
ahora no lo es. El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
confirmó la pena de cárcel, pe-
ro ordenó modificar las indem-
nizaciones. 

La Audiencia estableció tam-
bién la retirada del pasaporte de 
Blanco y la prohibición de aban-
donar España, así como la obli-
gación comparecencias cada 15 
días en un juzgado. H 33 Fernando Blanco abandona el centro penitenciario Ponent, ayer.

ACN / LAURA CORTÉS


