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Barcelona, 11 de juny de 2008. 
El Secretari  general, )ordi Cases i Paliares. 

02200801-6-76·1 

Barcelona 
 

ANUNCI 
 

El  :lenari  del Consell Municipal, en sessió 
del d1a 30-05-2008,  ha aprovat  la modifica- 
ció del Títol 11  de les Normes reguladores del 
f ncionament deis Districtes, relatiu a l'orga- 
mtzació deis  Districte, que  entrara en  vigor 
en data 1 de gener  del 2009,  en els termes 
que es reprodueixen a continuació: 

Modificació del Títolllles Normes Regula- 
dores del funcionament  deis Districtes, apro- 
vades definitivament per acord  del  Plenari 
del Consell Municipal del 28 de setembre de 
2001. 

Primer.  - Es modifica  el  Capítol  4rt  del 
Títol 11   de  les NRFD, relatiu als Consellers i 
Conselleres de  Districte, que passa a tenir la 
següent redacció: 

 
"CAPÍTOL 4T 

 
Els CONSELLERS 1   LES CONSELLERES DE DISTRICTE 

Secció 1. Disposicions generals 
Article 16 
Definició 

Els Consellers  i  Conselleres de  Districte 
són  membres del Consell  del  Districte i 
constitueixen un deis canals de representa  ió 
i   participació de la població en el govern i  la 
gestió deis assumptes  municipals que afecten 
als Districtes 
Article 1 6.2 
Funcions deis Conse/lers/res de Districte 

Són funcions del Conseller/ a de Districte: 
1.  Assistir a  les sessions  del  Consell  del 

Districte. 
2. Assistir a les reunions de les comissions 

i  d'altres  organs  del  Districte que  li corres- 
pongui. 

3. Proposar la inclusió a l'ordre del dia de 
les reunions deis diferents organs de  partid- 
pació, així  com  deis  diferents organs de 
govern  i   comissions  de treball  del  Districte 
d'assumptes i   propostes  d'acord que  sigui 
competencia  de cada un d'aquests organs. 

4. Presentar propostes a l'organ competen! 
sobre necessitats, activitats, problemes o 
qualsevol altre assumpte que sigui significatiu 
per al Districte. 

5. Mantenir-se assabentat deis assumptes 
relacionats amb el Districte. 

6. Intervenir amb  caracter  institucional en 
les reunions públiques,  per afavorir el dialeg 
amb els ciutadans. 

7. Fomentar les relacions de I'Ajuntament 
amb el moviment associatiu del Districte i 
informar els administrats de l'activitat muni- 
cipal mitjam;:ant els corresponents  organs de 
partid pació. 

8. Assistir als actes  públics convocats  pel 

Districte o I'Ajuntament en el seu ambit terri- 
torial amb el reconeixement  protocol-lari que 
correspon a un Conseller/a. 

9.  Exercir   les  funcions que  li delegui 
expressament  el  President/a de  Districte o el 
Regidor/a de Districte. 
Article 1 6.3 
Condicions per ser Conse/ler/a de Districte 

Poden  ser Consellers/res de  Districte  les 
persones  majors  d'edat inscrites en  el cens 
electoral i  que no es trobin incloses en algun 
deis següents suposits: 

a) lncórrer en causa d'inelegibilitat  previs- 
ta als articles 6 i  177.2  de  la Llei Organica 
5/1985 de  19  de  juny  de  regim  electoral 
general. 

b) Ser Conseller/a  de  Districte d'un  altre 
Consell de Districte o d'un altre municipi. 

e) Ser Regidor d'un Ajuntament. 
Article 16.4 
Nomenament i separació 

El  seu  nomenament i  cessament  es  regu- 
lara perles normes següents: 

l. Els Consellers i   les Conselleres de  Dis- 
tricte seran  nomenats i  separats per I'Aicalde 
a proposta deis Presidents deis Grups munici- 
pals amb presencia al consistori. En la pro- 
posta de  nomenament deis Consellers  i   les 
Conselleres de  Districte es tindra en compte 
el que disposen els articles 44 bis.l  i  44 bis.2 
de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, de 
Regim Electoral General en relació a la igual- 
tat efectiva de dones i   homes. 

2. El  nombre  de  Consellers  i  Conselleres 
de cada  Districte es fixara per I'Alcalde d'a- 
cord amb allo prevista l'apartat 6 de l'art. 8 
de  les presents  normes reguladores del fun- 
cionament deis Districtes. El  nombre ha d'és- 
ser proporcional als resultats obtinguts en el 
districte en  les eleccions  municipals per 
cadascun deis partits o coalicions que s'hagin 
presenta!en el territori de cadascun  deis dis- 
trictes i  que hagin obtingut un mfnim del 5% 
deis vots del districte corresponent. 

3. La proposta de nomenament que formu- 
lin els Grups Municipals anira acompanyada 
d'un escrit acreditatiu del compliment de les 
condicions exigides per ser membre del Con- 
sell de Districte, mitjam;ant la declaració del 
propi interessat que  no es troba en cap deis 
suposits referits en l'article anterior, a través 
del formulari facilita!per la Secretaria Gene- 
ral. 
Article 16.5 
Presa de possessió del dirrec 

l. Llevat causa  de forr;:a  major, prendran 
possessió del carrec en la sessió constitutiva 
del Consell de Districte. En ella realitzaran 
juramento promesa del seu carrec de confor- 
mitat amb la legislació vigent. 

2. Si la presa de possessió del Conseller/a 
de Districte no es dugués a terme en la sessió 
constitutiva del Consell de  Districte, aquesta 
sera inclosa pel President/a del Consell de 
Districte com a punt de l'ordre del dia de la 
sessió del Consell de Districte següent al seu 
nomenament. 

Article 16.6 
Substitució del Conse/ler/a de Districte 

En cas de vacant, la substitució del Conse- 
ller/a de  Districte es  real itzara  per persona 
que  reuneixi  les mateixes  condicions esta- 
blertes en les presents Normes. 

En aquests  casos,  el  Presiden!del Grup 
Municipal haura de formular proposta de nou 
nomenament  a I'Aicalde, comunicant-lo  per 
al seu coneixement al  Presiden!del  Consell 
de Districte. El cessament i el nomenament 
hauran de realitzar-se de forma simultania. 
Article 1 6.7 
Durada del carrec i cessament 

La durada  del  carrec  del  Conseller/a de 
Districte estara subjecte a la del mandat de la 
Corporació  Municipal,  no obstan!, i  sempre 
que no s'estableixin altres causes en la legis- 
lació de regim electoral general, podran ser 
cessats per I'Alcalde en els següents suposits: 

a) Quan  el  Grup  Municipal  del  Consell 
Plenari de I'Ajuntament de Barcelona que els 
va proposar  per al seu  nomenament els  hi 
retirés expressament la seva confianr;:a mit- 
janr;:ant proposta  per escrit del  President del 
Grup  Municipal  del  consistori  adrer;:ada a 
I'Alcalde, comunicant-lo  per al seu coneixe- 
ment al Presiden!del Consell del Districte. 

b) Per la inassistencia injustificada a 3 ses- 
sions consecutives del Consell de  Districte o 
a 5 sessions  alternatives  en el termini  d'un 
any sense ser excusats,  computa!de data  a 
data des de la darrera assistencia, havent de 
ser comunicada  aquesta situació per escrit a 
I'Alcalde  per part del  Presiden!del  Consell 
de Districte, previa consulta al Grup Munici- 
pal de I'Ajuntament afectat. En aquest suposit 
no  podra  ser  proposada aquella  persona 
novament  per ser  nomenada  Conseller/a  de 
Districte en aquell mandat. 

e) Per causa sobrevinguda d'ineligibilitat. 
d) Per dimissió o renuncia  que  haura  de 

fer-se per escrit, o  bé per no exercir el dret 
d'opció en els termes  previstos en  aquestes 
normes. 

e) Per incapacita!declarada  per sentencia 
judicial. 

f) En tot cas, al ser nomenats pels grups 
polftics amb representació al Consell Plenari 
de  Districte, els nous Consellers/es del  man- 
dat. 
Secció 2. Exercici del carrec: drets i deures 
Article 1 7.1 
Conseller/res de Barri/s 

D'entre els Consellers/res de Districte, el/la 
regidor/a de Districte nomenara els Conse- 
llers/res de  Barri/s, que actuaran  en  l'ambit 
territorial del barri o grup de barris per dele- 
gació expressa del Regidor/a de Districte. 

En aquest sentit, el/la Portaveu del Grup 
Municipal de Districte propasara l'adscripció 
per barri o per grup de barris deis Conse- 
llers/res que constitueixen el seu grup. 
Article 17.2 
Drets deis Conse/lers/res de Districte 

l. Els Consellers i    les Conselleres de  Dis- 
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tricte ten en el dret a ser convocats i  a assistir, 
amb veu i  vot, a les sessions deis organs que 
hi formin  part, d'acord amb  la normativa 
reguladora deis Districtes. Aquest dret d'as- 
sistEmcia és també  exigible en  relació als 
brgans deis quals hi formin part en represen- 
tació expressa del Consell del Districte. 

2. Els Consellers i  les Conselleres tenen el 
dret a obtenir del govern i  de l'administració 
executiva del Districte els antecedents, les 
dades i  les informacions que, estant en poder 
deis serveis municipals, siguin necessaris per 
al desenvolupament  de llurs funcions. Aquest 
dret  i   les seves modalitats  de fer-Io efectiu, 
s'exercira  de forma analoga  a allo establert 
en l'art. 12  per als Regidors en el Reglament 
Organic Municipal. 

3.  En la seva condició de  membres  deis 
diferents organs del Consell del Districte, els 
Consellers/es obtindran informació deis 
assumptes inclosos en l'ordre del dia deis 
brgans deis quals siguin membres, amb una 
antelació mínima de 5 dies naturals de la 
celebració de la sessió. Aquest accés s'haura 
d'implementar  a través de !'estructura execu- 
tiva del Districte. 

4. l'Ajuntament i  el Districte garantiran el 
reconeixement de la condició  de Conseller o 
Consellera de Districte en els actes de carac- 
ter institucional convocats  pel Districte o per 
I'Ajuntament, mitjan ant el protocol. 

5. En  tant que  persones que  participen de 
la vida del Districte i  representants de la ciu- 
tadania, tenen el dret a estar informats i   con- 
vocats a tots els actes i activitats que I'Ajunta- 
ment organitzi al Districte així com d'estar 
informats previament de tots aquells actes en 
que assisteixi el Regidor del  Districte com a 
tal. 

6. Els Consellers i   les Conselleres de  Dis- 
tricte tenen   dret  a  percebre l'assignació 
economica  que s'estableixi  pel desenvolupa- 
ment del seu carrec, segons el que estableix 
l'art.17.5 del present Capítol. 

7. Es dotara d'una  adrea de correu corpo- 
rativa a tots els Consellers i  Conselleres. 

8. Els Consellers i   les Conselleres de  Dis- 
tricte disposaran, a efectes d'exercir  les seves 
tasques,  d'un  carnet  acreditatiu de  la seva 
condició on hi consti clarament "Conseller o 
consellera del Districte (que correspongui)". 

9. les Conselleres i els Consellers de Dis- 
tricte que, amb motiu d'una  baixa per mater- 
nitat o paternitat no puguin complir amb el 
deure d'assistir als debats  i  votacions del Pie 
del Consell del Districte poden delegar el vot 
en  un altre conseller/a.  la delegació  del vot 
s'ha de fer mitjan ant escrit adre at al Presi- 
dent/a  del  Districte per a cada  sessió, en el 
qual  han de constar els noms de  la persona 
que delega el vot i  de la que rep la delegació, 
amb  una antelació  de 24 h abans de la cele- 
bració d'aquesta. 
Article 17.3 
Deures deis Consel/ers/res de Districte 

Els Consellers i   les Conselleres de Districte 
tenen el deure de: 

l. Assistir a les sessions deis brgans que hi 
formin part, d'acord  amb  la normativa regu- 

!adora deis Districtes. Si no fas possible l'as- 
sistencia, i   es donés una justa causa, aquesta 
haura de ser comunicada  amb suficient ante- 
lació al President/a de l'organ del Consell de 
Districte. Aquesta obligació d'assist!mcia és 
també exigible en  relació als  organs deis 
quals hi formin part en representació expres- 
sa del Consell del Districte. 

2.  Formular i   mantenir actualitzada  la 
declaració sobre causes de possible incom- 
patibilitat i  sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o puguin proporcionar  ingressos 
econbmics  i sobre els seus béns patrimonials. 

3. Observar en  tot  moment  les  normes 
sobre  incompatibilitat i   posar  en  coneixe- 
ment  de  la Corporació qualsevol fet  que 
pugui constituir causa de la mateixa. 

4. Abstenir-se de participar en la delibera- 
ció, votació, decisió i  execució deis assump- 
tes quan concorri alguna de les causes d'abs- 
tenció  legalment previstes. Els interessats 
podran  promoure  la recusació deis  Conse- 
llers/res de Districte quan estimin que conco- 
rre causa d'abstenció. 

l'actuació del Conseller/a de  Districte en 
que  concorrin aquests motius  implicara, 
quan  hagi estat  determinant, la  invalidesa 
deis actes en que hagi intervingut. 

5. Assistir a les reunions que  celebrin  els 
organs de participació ciutadana del Districte 
en el que desenvolupin el carrec i  exercir en 
els mateixos les tasques que se Ji  encaman in, 
quan  hagin  estat  nomenats membres  deis 
esmentats brgans. 

6. Guardar  reserva en  relació a les infor- 
macions  i  documents  que  se'ls  facilitin  per 
fer possible el desenvolupament de  la seva 
fundó. 

7. Informar a la Regidoria deis actes en els 
que els Consellers i  les Conselleres assisteixin 
en la condició de tal. 
Article 1 7.4 
Regim de dedicació 

Els Consellers/res de Districte poden exer- 
cir les seves funcions en regim de dedicació 
exclusiva, plena o ordinaria. 

Correspon al Regidor/a de Districte establir 
el regim de dedicació de cadascun deis Con- 
sellers/res, d'acord amb els següents criteris: 

l. la dedicació  exclusiva correspondra  a 
un Conseller/a per Districte que formi part de 
la Comissió de Govern del Districte. 

2. la dedicació plena  la podra  tenir  un 
Conseller/a de  Districte  de  cadascun deis 
grups municipals. 

3. la dedicació ordinaria la tindran la resta 
deis Consellers/res de Districte. 
Article 1 7.5 
Regim retributiu 

Els Consellers/es de  Districte  percebran 
retribucions  per l'exercici  de  llurs funcions 
quan es desenvolupin amb dedicació exclusi- 
va o amb dedicació  plena. Aquestes retribu- 
cions seran les previstes legalment per als 
regims de dedicació exclusiva i   de dedicació 
parcial deis membres electes, respectiva- 
ment. 

Els Consellers/es que no tinguin assignada 

dedicació  exclusiva o plena percebran dietes 
per l'assistencia efectiva a les sessions deis 
organs deis  quals  formin   part,  que  seran 
liquidades amb caracter mensual. 
Secció 3. Regim d'incompatibi/itats 
Article 18.1 
Registre d'interessos 

l. Els/les  Consellers/res  de  Districte for- 
mularan declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i   sobre  qualsevol  activitat 
que els proporcioni o els pugui proporcionar 
ingressos economics.  Formularan aixr mateix 
declaració deis seus béns patrimonials. 

2. les declaracions es duran a terme abans 
de la presa de possessió, amb ocasió del ces- 
sament  i  quan  canvi"in  les circumstancies de 
fet; en aquest casen el termini d'un  mes des 
de  que  es  produeixin les  variacions. les 
declaracions es faran seguint els models de 
declaracions deis membres electes i   no elec- 
tes de  la Comissió  de  Govern  de  I'Ajunta- 
ment de Barcelona. 

3. Ambdues  declaracions s'inscriuran  en 
els  Registres  d'lnteressos constitu"its  a  la 
Secretaria  General.  El  Registre d'lnteressos 
deis Consellers/res de  Districte es regira per 
allo disposat al Capítol Segon del Títol 11  del 
Reglament Organic Municipal 
Article 18.2 
Regim d'incompatibilitats deis Consellers/res 
de Districte 

Als Consellers/es de  Districte que  tinguin 
assignada  una dedicació exclusiva  o  plena 
els sera d'aplicació  el regim d'incompatibili- 
tats previst pels membres electes de les cor- 
poracions locals. 

Els consellers/es de Districtes amb dedica- 
ció ordinaria  podran compatibilitzar  aquest 
carrec amb el desenvolupament  d'altres acti- 
vitats, sempre que  no sigui en detriment  de 
l'exercici  del  carrec  públic  i   amb  excepció 
de les previstes a l'article 178.2 apartats a) e) 
i  d) de la llei Organica 5/1985 de 19 de juny 
del regim electoral general. 
Article 18.3 
Conseqüencia de la situació 
d'incompatibilitat 

Quan es produeixi una situació d'incom- 
patibilitat els afectats hauran d'optar, en un 
termini de 8 dies, entre la renúncia al carrec 
de Conseller/a de  Districte o deixar la situa- 
ció que doni origen a l'esmentada incompati- 
bilitat. 
Article 19 
Responsabi/itat deis Consel/ers/res de 
Districte 

Els Consellers/res de Districte estan subjec- 
tes a  responsabilitat en  termes analegs  als 
establerts  per als  Regidors en  la legislació 
vigent." 

Segon. - Es modifica el Capítol 6e del Títol 
11   de  les NRFD, relatiu a la junta de  Porta- 
veus, en el sentit de suprimir l'apartat  4 de 
l'article 21.  Es  modifica  el  Capítol  9e  del 
Tftol 11  de les presents N armes, en el sentit de 



Núm. 1421 Pag. 20  8UTLLETÍ OFICIAL  DE LA  PROV{NCIA DE BARCELONA 13/612008 
 

Administració local 
 
 
 

suprimir el número 2 de l'article 31. Afegir a 
l'article 21.2 a la composició  de la Junta de 
Portaveus els "portaveus adjunts deis grups". 

Tercer.-  Es modifica el Capítol 7e del Tftol 
11  de les NRFD, relatiu als Grups Municipals 
de Districte,  que passa a tenir la segOent 
redacció; 
"Article 23 
Formació i mitjans 

1 . Cada grup polític, amb  representació al 
Consell del Districte, formara un Grup Muni- 
cipal de districte i designara un conseller/a 
portaveu, un/a portaveu adjunt/a i  els conse- 
llers/es representants del  mateix en  les dife- 
rents  comissions en  els casos  previstos  en 
aquest reglament. 

2. l'organització  executiva del  districte 
garantira que  els grups  municipals  disposin 
deis mitjans materials i   humans  per a poder 
desenvolupar la seva tasca de manera ade- 
quada. En tot cas, disposaran d'un  espai ffsic 
propi a la seu del  Districte equipal  amb els 
recursos materials necessaris per poder 
desenvolupar  les seves funcions i  podran uti- 
litzar els equipaments  i  espais comuns  per a 
aquests fins." 
Disposició  derogatoria  segona 

Queden derogat tots aquells aspectes que 
s'oposin  a la present  norma  de  les disposi- 
cions d'igual o inferior rang. 

Barcelona, 9 de juny de 2008. 
El Secretari general, }ordi Cases i Paliares. 

02200801-6-76·2 

 
Barcelona 

Districte de Ciutat Ve/la 
 

EDICTE ORDRE ENDERROC OBRES 
SENSE LLicENCIA 

Des de l'organ gestor referencial a l'en- 
cap¡;alament  se segueix  expedient  d'lnspec- 
ció en materia de Disciplina Urbanística amb 
núm. 01-08-00502/1  amb  objecte  de  notifi - 
car a la societat Sofic lnvestments lnc resolu- 
ció de la regidora del districte de Ciutat Vella 
ordenant l'enderrocament d'obres sense 
!licencia  a la finca  ubicada  al carrer  lluna 
28. 

lntentades les notificacions al seu domicili, 
aquestes no s'han  pogut practicar; és per aixo 
que, de conformitat amb allo establert a l'art. 
59.4  de la ley  de  Régimen Jurídico y Proce- 
dimiento  Administrativo  Común  es  practica 
la present  notificació,  indicant  a l'interessat 
que en data 20 de maig de 2008, la Regidora 
del  Districte de Ciutat  Vella, en ús de les 
facultats  delegades per  I'Aicalde  per decret 
de 02 de setembre de 1996,  ha disposat la 
resolució segOent; "Declarar  manifestament 
il·legalitzables les  obres efectuades sense 
!licencia a e lluna 28 d'acord  amb !'informe 
de la inspecció de data 26 de febrer de 2008, 
que a efectes de motivació s'adjunta  a aques- 
ta resolució, i   en virtut del que disposa l'arti- 

ele 197  del  Decret legislatiu  1/2005,  de 26 
de juliol, pel qual s'aprova  el text refós de la 
llei d'Urbanisme. 

Requerir a Sofic lnvestments  lnc, com a 
propietari de la finca 1 titular del local ubica- 
da a C Uuna 28 que  procedeixi a enderrocar 
les obres efectuades  sense  o  no ajustades  a 
!licencia en el termini d'un  mes i   restituir al 
seu estat anterior tots els elements afectats. 

Prohibir definitivament els usos que aques- 
tes obres poguessin permetre. 

Donar trasllat d'aquesta  resolució al Regis- 
tre de  la Propietat, d'acord  amb  el que  pre- 
veu  l'article 196.e de  l'esmentat  Decret 
legislatiu 1/2005. les despeses derivades 
d'aquesta  inscripció al Registre seran a carrec 
de 1' i nteressat. 

Advertir-li que: En  cas d'incompliment es 
podra acordar la imposició de multes coerci- 
tives per una quantia  de fins a 601,01 euros 
d'import o l'execució subsidiaria de les obres 
d'enderroc  amb carrec a la persona interessa- 
da, en els termes establerts als articles 198  i 
217  del  Decret  legislatiu  1/2005,  de 26 de 
julio!, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
d'Urbanisme. 

Tot aixo sense perjudici d'incoar  el corres- 
ponen!procediment sancionador, d'acord 
amb els articles 191 i  concordants del Decret 
legislatiu  1/2005,  de  26 de  julio!, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. 

Contra aquesta resolució, que no és defini- 
tiva en vía administrativa,  es  pot interposar 
recurs d'al¡;ada davant I'Aicaldia, en el termi- 
ni d'un  mes, comptat des del día següent al 
de la recepció de la present notificació. 

El  termini  maxim per dictar  i    notificar la 
resolució  és de tres  mesos  i, si transcorren 
sense  que  recaigui  resolució expressa, s'en- 
tendra desestimat el recurs. Contra la desesti- 
mació  tacita  del  recurs  es  pot  interposar 
recurs contenciós administratiu davant el jut- 
jat Contenciós  Administratiu  de  Barcelona, 
en el termini de sis mesos a comptar des del 
día segOent a la data en que es produeix l'ac- 
te presumpte. També es pot interposar altre 
recurs que es cregui convenient. 

Barcelona, 5 de juny de 2008. 
La Secretaria  Tecnicojurldica, Margarita 

Pinart i Camarasa. 
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Barcelona 

Districte de Ciutat Ve/la 
 

EDICTE EXPEDIENT CONSERVACIÓ 
FINQUES 

Des de  l'organ  gestor  referencial  a l'en- 
cap alament se segueix expedient  d'lnspec- 
ció en materia de Disciplina Urbanística amb 
núm. 01-08-00456/1  amb  objecte  de  notifi- 
car a la societat Sofic lnvestments lnc la reso- 
lució ordenant la realització d'obres de con- 
servació  de finques  de  la finca  ubicada  al 
carrer Valldonzella 27 1. 

lntentades les notificacions al seu domicili, 
aquestes no s'han pogut practicar; és per aixo 
que, de conformitat amb allo establert a l'art. 
59.4 de la ley  de Régimen jurídico y Proce- 
dimiento  Administrativo Común  es  practica 
la present  notificació,  indicant  a l'interessat 
que en data 14 de  maig de 2008,  la Gerent 
del Districte de Ciutat Vella, en ús de les 
facultats  delegades  per !'Alcalde  per decret 
de 15 de desembre de 2003, ha disposat la 
resolució  següent: "Ates el  que  determinen 
els articles 189, 191 i  217 del Decret Legisla- 
tiu 1/2005,  de 26 de juliol, pel qual s'aprova 
el  text  refós de  la llei   d'Urbanisme, 98  i 
segOents del decret 179/1995,  de 13 de juny 
del Reglament d'obres, activitats i serveis deis 
ens locals i   42 i  43 de I'Ordenan,.:a deis usos 
del paisatge urba de la ciutat de Barcelona. 

Ordenar  a Sofic lnvestments lnc, com a 
propietari de la finca ubicada a C Valldonze- 
lla 27 1 

Primer.-  L'adopció immediata de les 
mesures necessaries per a la protecció deis 
usuaris,  ocupants de  l'immoble, vianants  i 
tercers en general, de conformitat amb !'in- 
forme de la inspecció de data 25 de febrer de 
2008, que a efectes de motivació s'incorpora 
a aquesta resolució. Les mesures de seguretat 
adoptades  hauran de disposar de  l'assumeix 
de  direcció de  tecnic competent, el  qua! 
haura de ser aportat a I'Ajuntament. 

Segon.- Que  en  el  termini d'un  mes 
sol -liciti  llicencia, s'escau  pel tramit d'urgen- 
cia, per tal de dur a terme les obres necessa- 
ries per corregir les següents deficiencies de 
l'edifici: La fa ana  principal presenta parts de 
l'estuc bufats i   amb risc de despreniments, la 
fa,.:ana  posterior es  troba  en  un estat  de 
degradació molt important  amb  arrebossats 
despresas i  amb risc de caiguda. L'escala pre- 
senta nombrases esquerdes, amb voltes partí- 
des, graonades trencades i   instal-lacions defi- 
cients. A la vivenda  1 r 2a  s'observa  una 
important esquerda en la paret mitgera i  una 
altre en  l'encontre entre fa¡;ana i   una de les 
parets mestres, també s'observen diverses fis- 
sures. En  la vivenda 3r 1 a, també s'observen 
esquerdes, aquesta  vivenda disposa  d'unes 
condicions d'habitabilitat deficients, presenta 
humitats, hi ha rentamans a la sala que causa 
humitats, la cambra higienica només disposa 
d'un  inodor, tot i   que en la mateixa estan¡;a 
hi ha una aixeta que s'utilitza de dutxa, cosa 
que obviament causa humitats. 

Tercer.- que aporti, un cop finalitzades les 
obres, el certificat final d'obres o el certificat 
de seguretat previst a l'article 42 de I'Orde- 
nan¡;a del Paisatge Urba. 

Advertir-li que, en cas d'incompliment  de 
les precedents ordres, es podra procedir a la 
seva execució for osa  mitjan¡;ant l'execució 
subsidiaria o la imposició de multes coerciti- 
ves reiterades per un import maxim cadascu- 
na de 3.000 euros. Tot aixo sense  perjudici 
d'incoar el corresponent procediment sancio- 
nador. 

Contra aquesta resolució es pot interposar 
recurs d'al¡;ada davant de I'Aicaldia en el ter- 
mini d'un  mes, comptat des de l'endema  de 
la present notificació. 
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