
Dijous, 10 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Andreu

ANUNCI de convocatòria

Núm. Expedient: 09-CONV- 554/2017.

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en data 15 de juny de 2017, va adoptar l'acord següent:

APROVAR INICIALMENT les bases per a la gestió cívica del Casal de barri Torre La Sagrera i la selecció de l'entitat  
gestora en règim de concurrència; SOTMETRE a informació pública les esmentades bases per un termini de vint dies 
hàbils mitjançant publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d'anuncis municipal 
i en el DOGC, d'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,  
activitats  i  serveis  dels  ens  locals;  TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT les  bases  en  cas  que transcorri 
l'esmentat  termini  sense  que  es  presentin  al·legacions  i,  en  el  seu  cas,  APROVAR  LA  CONVOCATÒRIA  del 
procediment  de  pública  concurrència  de  les  entitats  interessades;  AUTORITZAR  la  despesa  per  un  import  de 
378.450,15 EUR, amb càrrec al pressupost corresponent als anys 2017, 2018, 2019 i 2020, condicionat a l'existència de 
crèdit adequat i suficient a les partides corresponents; FACULTAR a la Regidora del Districte de Sant Andreu, Ilm. Sra. 
Carmen Andrés Añón per a la realització de tots els actes que se'n derivin de l'esmentat procediment fins a l'adjudicació 
de la gestió.

El projecte podrà ser consultat dins l'horari d'atenció al públic en la Secretaria Delegada del Districte de Sant Andreu, 
Plaça Orfila, número 1 de Barcelona, per un període de 20 dies des de la data de la seva publicació.

Havent  transcorregut  el  termini  d'informació  pública  sense que s'hagin  presentat  al·legacions,  les  bases  han estat 
definitivament aprovades, així com la convocatòria del procediment.

En virtut de l'establert a l'apartat sisè de les bases, i donat que el termini de presentació de les proposicions podria 
coincidir  amb  el  mes  d'agost,  el  termini  de  presentació  de  les  proposicions  per  part  de  les  entitats  interessades 
finalitzarà el 8 de setembre de 2017, o en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de 
l'anunci oficial en el BOP, si aquest fos posterior.

Les bases es poden consultar al web del Districte (www.bcn.cat/santandreu).

Barcelona, 31 de juliol de 2017
La secretària del Districte, per delegació de 21-7-2016, Laura Martínez Miragall

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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