ANUNCI

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament a
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica, així com a la seu del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia:
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/contacte
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que
considerin pertinents.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(5BD 2021/083) APROVAR inicialment el Projecte actualitzat de reurbanització dels carrers
Lleó XIII i Garcia Mariño (Tram C), al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona, d’iniciativa
municipal, a l'empara de l'article 45 (projecte revisat) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb
l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de BIMSA i l’Informe Jurídic de
BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts,
per un import de 453.994,29 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar l’import addicional de
207.701,25 euros (IVA inclòs) al pressupost del Tram C de 246.293,04 euros (IVA inclòs) que
figurava al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte principal del que se’n deriva
i que té com a finalitat segregar en un document independent el conjunt de treballs que resten
pendents d’execució (Tram C – Reurbanització del carrer Lleó XIII entre el carrer Mas Yebra i
el passeig de Sant Gervasi) prèvia actualització del pressupost del projecte per tal d’adaptar-lo
al banc de preus actual, així com la incorporació de nous requeriments per parts dels
Responsables de l’Espai Públic afectats durant el procés de convalidació del nou Informe
Tècnic del Projecte; ACLARIR que el present projecte forma part d’una unitat superior que és el
“Projecte executiu de la reurbanització dels carrers de Lleó XIII i García Mariño, al districte de
Sarrià-Sant Gervasi - Trams A, B, C i D - Exp. 5BD 2012/073” aprovat definitivament per acord
de la Comissió de Govern en sessió de 10 de desembre de 2014 amb un Pressupost per al
Coneixement de l’Administració (PCA) de 1.426.818,51 euros (IVA inclòs) i que incloïa
l’esmentat Tram C per un import de 246.293,04 euros (IVA inclòs); 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/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Edistribucion Redes
Digitales SL que inclou el projecte executiu; FACULTAR la Gerent del Districte de Sarrià – Sant
Gervasi per aprovar i formalitzar els convenis específics, que apliqui 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 elèctric; SOTMETRE’L a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents; TENIR-LO PER APROVAT definitivament, sempre i
quan no s’hagin formulat al·legacions en el termini d’informació pública, i no s’hagin rebut
informes que facin palesa la necessitat d’introduir modificacions en el projecte..
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La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 de juny de 2021, ha aprovat la següent proposta
d’acord:
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Barcelona, 18 de juny de 2021. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès
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