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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2000
(Transferències)

(Aprovades per Consell Plenari de 28 d’abril de 200 0)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22101 0201 31230 MC7 Aigua 2.957.041
22101 0201 45240 MC7 Aigua 11.884.171
22101 0201 12110 MC8 Aigua 14.841.212
22102 0201 31230 MC7 Gas 5.785.928
22102 0201 45240 MC7 Gas 5.290.735
22102 0201 12110 MC8 Gas 11.076.663
22100 0201 31230 MC7 Energia elèctrica 9.030.855
22100 0201 45240 MC7 Energia elèctrica 38.692.355
22100 0201 12110 MC8 Energia elèctrica 47.723.210
22200 0401 22210 MC7 Comunicacions telefòniques 63.375.147
22100 0401 22210 MC7 Energia elèctrica 24.408.217
22101 0401 22210 MC7 Aigua 1.499.735
22102 0401 22210 MC7 Gas 2.554.500
22100 0401 22310 MC7 Energia elèctrica 18.481.621
22101 0401 22310 MC7 Aigua 2.147.169
22102 0401 22310 MC7 Gas 7.346.327
22100 0401 12110 MC8 Energia elèctrica 42.889.838
22101 0401 12110 MC8 Aigua 3.646.904
22102 0401 12110 MC8 Gas 9.900.827
22200 0401 12110 MC8 Comunicacions telefòniques 63.375.147

193.453.801 193.453.801

Decrets de l’Alcaldia

Decret.  En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona, disposo:

Modificar el decret d’Alcaldia, de data 25 d’octubre
de 1999, en els apartats d’atribució de facultats en els
diferents nivells de l’estructura municipal executiva,
en els seus punts quart i cinquè, que queden redac-
tats de la manera següent:

Quart. Delegar en el gerent del Sector de Serveis
Generals, a més de les que li corresponen com a ge-
rent del Sector, les facultats següents:

Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i
administració de personal:
– Nomenament de personal de nivell administratiu,

tècnic o càrrecs de comandament, el nivell de
destinació dels quals sigui fins al nivell 24 inclòs, i

assignació de complements específics previstos
al Catàleg de llocs de treball.

– Concessió de bestretes reintegrables als funcio-
naris.

– Concessió i revalorització, quan escaigui, de pen-
sions graciables a vigilants no integrats, orfes i in-
capacitats, i jubilacions del col·lectiu del personal
de neteja.

– Reconeixement d’anys de servei als funcionaris a
efectes d’augments graduals i també als jubilats
per a la fixació de llurs pensions, i en els casos de
readmissió, rehabilitació i reincorporació al servei.

– Atorgament dels premis d’antiguitat, de conformi-
tat amb l’article 32 del conveni de personal de
l’Ajuntament.

– Concessió d’ajudes per fills amb disminució.
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– Admissió de reingressos.
– Declaració sobre jubilacions i invalideses.
– Aprovació de llistes provisionals d’admesos i ex-

closos de proves selectives.
– Declaració de cessaments.
– Autorització de pròrrogues de permanència en el

servei actiu.
– Declaració de les situacions dels funcionaris mu-

nicipals, en les matèries no delegades als gerents
de Sector i de Districte.

– Concessió de permutes i autorització de comis-
sions de servei en altres organismes públics.

– Classificació professional del personal municipal.
– Autorització de contractacions laborals temporals

en els supòsits no atribuïts als gerents de Sector i
Districte.

– Nomenament de funcionaris interins.
– Admissió de renúncies.
– Cancel·lació de sancions greus i molt greus.

Cinquè. Delegar en el gerent municipal les facultats
següents:

Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i
administració econòmica:

– Autorització i disposició de despeses i reconeixe-
ments d’obligacions econòmiques, quan aquestes
ultrapassin el marc pressupostari dels Sectors
d’Actuació.

– Disposar les contractacions de caràcter plurianual
que no superin els mil milions de pessetes, si no
tenen una durada superior als quatre anys, sem-
pre que l’import acumulat de totes les anualitats
no superi l’esmentada quantitat.

Actes decisoris i resolutoris en matèria de gestió i
administració de personal:
– Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb

el pressupost i la plantilla aprovats pel Consell
Municipal; aprovar les bases de les convocatòries
per a la selecció del personal i dels concursos de
provisió de llocs de treball.

– Nomenament de càrrecs de comandament, el ni-
vell de destinació dels quals sigui superior al 24 i
inferior al 30, i assignació de complements espe-
cífics previstos al catàleg de llocs de treball.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1827)
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CARTIPÀS

Decret.  En ús de les facultats atorgades a
aquesta Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei regula-
dora de les bases de règim local, 51 de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, 13 de la Carta
Municipal de Barcelona i d’acord amb el que es-
tableix l’article 7è.1 i 2 de les Normes regulado-
res del Consell Municipal de Benestar Social i 6è i
7è del Reglament intern aprovat pel Consell Muni-
cipal de Benestar Social el dia 19 d’octubre de
1988, disposo:

Designar membre que integra el Plenari del Con-
sell Municipal de Benestar Social, com a expert, el Sr.
Albert Recio i Andreu.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1825)
* * *

Decret.  En ús de les atribucions que em conferei-
xen els articles 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 13 de la Carta Municipal de Barcelo-
na, disposo:

Designar el Sr. Manuel Clavillé i Inglés vocal del
Consell Assessor d’Escultures.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1828)



NÚM. 17 a 30-V-2000 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 901

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 6. Gràcia

Acords sessió del 27 d’abril de 2000

Aprovar l’acta de la sessió anterior.
Informar favorablement dels projectes següents:

– Aparcament soterrani de la plaça de Joanic.
– Pla especial de modificació d’usos i concreció

d’edificabilitat al solar situat al passeig de la Vall
d’Hebron, núms. 71-81, promogut per la fundació
infantil Ronald McDonald.

– Pla especial de concreció d’usos i ordenació volu-
mètrica de l’illa delimitada pels carrers de la Mare
de Déu de la Salut, d’Antequera, de l’Escorial, de
Molist i riera de Can Toda.

– Modificació del Pla General Municipal per a la
creació de la qualificació 13 de l’Eixample.

– Modificació de cinc articles de l’Ordenança de
millora del paisatge urbà, relatius a la implanta-
ció d’antenes i d’altres instal·lacions de telefonia
mòbil.

Aprovar el document de criteris, objectius i solu-
cions generals de planejament per a la concreció de
l’ordenació en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital Mili-
tar-Farigola.

Aprovar el Pla director del Districte.
Adherir-se a la campanya endegada per la Plata-

forma per a la revisió del procés a Salvador Puig i
Antich i donar suport al manifest emès a favor
d’aquest procés.

Districte 7. Horta-Guinardó

Acords sessió de 4 d’abril de 2000

Fe d’errades.  Advertit error material en relació als
acords adoptats en la sessió del Consell del Districte
d’Horta-Guinardó del dia 4 d’abril de 2000, publicats a
la Gaseta Municipal núm. 13, de 20 d’abril de 2000,
es procedeix a la seva rectificació, consistent en la in-
clusió de la moció següent:

“Informar favorablement el Pla Especial de con-
creció del tipus d’equipament i ordenació de la finca
situada al carrer de la Murtra, núms. 135-145, d’ini-
ciativa municipal, de conformitat amb l’informe emès
pels Serveis Tècnics del Districte en data 31 de
març de 2000".
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PERSONAL

Concursos

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS DE DIRECTOR DEL MERCAT DE
LA “FIRA DE BELLCAIRE”, EN REMODELACIÓ.
(Aprovades per la Gerència de l’Institut Muni-
cipal de Mercats de Barcelona en data 17 d’abril
de 2000)

Lloc de treball adscrit a l’Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona i situat actualment a la plaça de les
Glòries, s/n.

Nivell 22, específic de responsabilitat mensual de
68.381 pessetes i específic de remodelació mensual
de 35.000 pessetes.

El lloc de treball objecte de la present convocatòria
té com a règim horari el de 37 hores i 30 minuts.

REQUISITS

Ser personal en servei actiu ja sigui funcionari/ària
o contractat/ada laboral fix de l’Ajuntament de Barce-
lona, adscrit/a o subrogat/ada a l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, ser director/a d’un mercat de
l’IMMB, pertànyer a alguna de les categories dels
grups A, B o C i haver prestat un mínim d’un any de
serveis actius en propietat.

FUNCIONS PRINCIPALS

La seva principal funció és la d’exercir la direcció
del Mercat des de totes les seves vessants,
especialment pel que fa als aspectes comercials, fun-
cionals i d’administració.

Igualment ha d’exercir el control de les activitats
que s’hi desenvolupin i vetllar pel seu correcte funcio-
nament.

També ha d’aplicar les polítiques indicades per la
direcció de l’IMMB.

Igualment haurà de gestionar la remodelació del
mercat en els àmbits que li són propis.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de ser-
veis, inclosos els serveis previs en altres Administra-
cions públiques que hagin estat formalment recone-
guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d’1 punt.

2. Grau personal consolidat. S’avaluarà fins a un
màxim d’1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat ................... 1 punt

Per posseir com a grau el mateix nivell al
del lloc de treball convocat ....................... 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos al del lloc de treball convocat ....... 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball convocat ... 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l’últim ocupat, fins a un màxim d’1 punt,
segons el barem següent:
Per l’ocupació d’un lloc de treball d’igual
nivell al del lloc de treball convocat .......... 1 punt
Per l’ocupació d’un lloc de treball inferior
en dos nivells al del lloc de treball con-
vocat .......................................................... 0,50 punts
Per l’ocupació d’un lloc de treball de ni-
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant ......... 0,25 punts

A aquests efectes, s’ha d’entendre per nivell del
lloc de treball ocupat, el nivell de complement de des-
tinació efectivament acreditat en la nòmina correspo-
nent, quan es tracti d’un nivell superior al del grau
personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del
lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut
consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valo-
raran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació di-
recta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran,
si escau, en funció de les matèries, la durada i l’ava-
luació.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi-
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun-
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l’ordre d’aquesta convocatòria, i els documents acre-
ditatius corresponents, al Registre General o a qual-
sevol dels registres municipals, en el termini de quin-
ze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s’han d’entendre
sempre referits a la data d’acabament de l’esmentat
termini.

En cas d’empat en la puntuació, per dirimir-lo
s’atendrà a l’antiguitat de serveis prestats a la Corpo-
ració des de la data d’incorporació en la plantilla amb
caràcter indefinit.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo-
sar dels sistemes d’acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti-
pus de mèrits, i podrà convocar les persones que op-
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tin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s’ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en di-
ferents concursos convocats, haurà d’optar per una
d’elles dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l’exposició en el tauler d’anuncis del Departa-
ment de Personal de la proposta de la Junta de Valo-
ració de l’últim concurs en què hagi obtingut la plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta
convocatòria, s’estarà a allò que disposen les Bases
marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

MÈRITS COMPLEMENTARIS

1. Titulacions acadèmiques: per posseir titulacions
acadèmiques rellevants per a l’exercici del lloc de tre-
ball, exceptuant la titulació d’accés a la categoria, fins
a un màxim d’1 punt, segons el barem següent:
Titulacions superiors, per cada una
d’elles ........................................................ 0,50 punts
Titulacions mitjanes o de primer cicle,
per cada una d’elles .................................. 0,25 punts

2. Experiència professional en el sector comercial i
en processos de reordenació comercial, fins a 4
punts.

3. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

4. Supòsit pràctic. La Junta de Valoració podrà
convocar les persones presentades per a la realitza-
ció d’un supòsit pràctic, que serà avaluat fins a un
màxim de 4 punts. Aquest supòsit pràctic podrà ver-
sar sobre les matèries següents:
– Ordenances municipals de mercats
– Màrqueting
– Merchandising

– Mercats no alimentaris
– Tècniques de negociació
– Coneixements sobre distribució i/o aplicació de

recursos econòmics
5. Característiques personals requerides per al lloc

de treball i, especialment, la capacitat d’anàlisis, de
comunicació oral i escrita, de direcció d’equips de tre-
ball i d’assertivitat, valorades fins a 4 punts. Per a
l’avaluació d’aquest apartat, la Junta de Valoració po-
drà utilitzar els sistemes d’acreditació que consideri
més adequats.

PUNTUACIÓ MÍNIMA

Si s’avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts.
Si no s’avaluen tots els apartats opcionals, la pun-

tuació mínima serà en tots els casos la meitat de la
puntuació total (mèrits comuns més mèrits comple-
mentaris) que poden obtenir els candidats.

JUNTA DE VALORACIÓ

Presidenta:
Sra. Lourdes Altés i Juan, gerent de l’Institut Muni-

cipal de Mercats de Barcelona, o personal en que de-
legui.

Vocals:
Sr. Jordi Torrades i Alardén, cap de Recursos Hu-

mans i Serveis Generals de l’IMMB, o personal en qui
delegui.

Sr. Josep Calvo i Marro, cap de l’Àrea de Mercats
de l’IMMB, o persona en qui delegui.

Un representant de la Direcció d’Organització i Per-
sonal, o persona en qui delegui.

Observadors:
Sr. Manel Antolín i Galindo, president del Comitè

d’Empresa de l’Institut.
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ANUNCIS

Llicències d’obres concedides durant el mes d’abril  de 2000

Pere Cuso Pérez Baluard, 15 Reforma de local de planta baixa sen-
se ús específic.

Josep M. Font i Castany Aribau, 173 Addició d’1 nova planta per a 3 habi-
tatges, restauració de façana princi-
pal, posterior, patis interiors, vestíbul
d’entrada, caixa d’escala i posada a
punt de les instal·lacions d’electricitat,
aigua, gas, baixants i maquinària de
l’elevador.

Icvesa Cornellà, SA Rbla. Catalunya, 24 Reforma i rehabilitació pel canvi d’ús
de l’edifici actual a hotel de tres estre-
lles amb 31 habitacions dobles.

Virrey Pis, SL Ausiàs Marc, 141 Addició d’1 planta de 4 habitatges en
1 edifici compost de planta baixa i 4
plantes pis i rehabilitació dels ele-
ments comuns de l’edifici existent.

Agrupació Mútua del Comerç i Av. Diagonal, 356 Obres de reforma interior per a la divi-
la Indústria sió de l’habitatge 3e-1a en 2 de nous.

LS Proyectos, SL Balmes, 13 Legalització de la divisió dels pisos
3r-4t en 2 habitatges nous cada un.

Arriendo de Bienes y Servicios Cerdanyola, 34 Construcció d’1 edifici d’habitatges
plurifamiliar compost de planta soter-
rània, planta baixa i 2 plantes pis per a
3 habitatges i 3 places d’aparcament
independents.

Bermon-Tres Leiva, 68 Construcció d’1 edifici d’habitatges en-
tre mitgeres compost de planta baixa,
planta soterrània i 2 plantes pis per a
3 habitatges.

Anna Monllau Escola Travesera de les Corts, 188 Canvi d’ús i reforma de local comercial
en edifici plurifamiliar per a adaptar-lo
a habitatge.

Arx, SL Numància, 75 Legalització de la reducció d’1 dormi-
tori als habitatges 4t-2a i 5e-1a i re-
distribució de superfície en el curs de
les obres.

Juana Longaron Soriano Ptge. Xile, 4 Legalització de la construcció d’1
planta soterrània al fons de la parcel·la
en les obres de reforma-ampliació d’1
habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Marjoalis, SL Ptge. Puig Aguilar, 4 Restitució al volum original i reforma
interior d’1 habitatge unifamiliar ados-
sat compost de planta baixa i planta
pis.

V.A. 85, SL Panamà, 27-29 Construcció d’1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de 2 plantes soterrànies
destinades a serveis de l’habitatge i
aparcament, planta baixa i 2 plantes
pis per a habitatges.



NÚM. 17 a 30-V-2000 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 905

Antonio López Ortega Camí Mas Sauró, 31 Construcció d’1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta baixa, planta
pis i coberta.

José Rocabert Colomer Balmes, 206 Reforma interior d’habitatge i segrega-
ció per a despatx professional.

Compra y Gestión Pisos Robí, 20-22 Reforma interior de local a habitatge.

Inversiones Firmasa, SL Camprodon, 13 Construcció d’edifici plurifamiliar de
nova planta.

FS New Deopments, SA Sardenya, 489 Addició de 2 plantes per un dúplex.

Inversions Ferrer Corominas, SL Enric Clarassó, 25-27 Projecte d’1 edifici plurifamiliar de
nova planta.

Ferran Graell Deniel Encarnació, 54 Edifici unifamiliar de nova planta.

María José Sillero Robles Pg. Mare de Déu del Coll, 140 Ampliació habitatge mitjançant remunta.

Tajo 2003, SL Santa Amàlia, 38 Reforma i ampliació d’1 edifici unifami-
liar entre mitgeres compost de planta
baixa destinada a accés a l’habitatge i
local comercial i 2 plantes pis per a 1
habitatge. A la coberta hi ha el badalot
d’escala, les antenes i els estenedors.

Joan Freixenet Bargues Escornalbou, 30 Reforma i ampliació entre mitgeres
destinat a habitatge unifamiliar. L’edifi-
ci es compon de planta baixa i 2 plan-
tes pis.

Sigüenza Conca, SL Sigüenza, 27-29 Construcció d’1 edifici unifamiliar entre
mitgeres compost de planta baixa per
a 1 local comercial, aparcament i ac-
cés a l’habitatge i 2 plantes pis per a
habitatge.

Kipur, SA Rda. Guinardó, 223 Construcció d’1 edifici plurifamiliar en-
tre mitgeres compost de planta baixa,
4 plantes pis i planta coberta per a 5
habitatges i 1 aparcament.

Incoplastic, SL Santa Albina, 25b-27 Construcció d’1 edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta so-
terrània per a 12 places d’aparca-
ment i 4 trasters i 3 plantes pis per a
9 habitatges.

Telègraf Nou, SL Telègraf, 9 Construcció d’1 edifici plurifamiliar en-
tre mitgeres compost de planta baixa,
3 plantes pis i planta coberta per a 4
habitatges.

Alfonso Alcázar Segura Besòs, 16 Construcció d’1 edifici plurifamiliar en-
tre mitgeres compost de planta baixa,
2 plantes pis i badalot d’escala. L’edifi-
ci està destinat a 3 habitatges.

Cake, SA Rambla Volart, 41 Canvi d’ús de local comercial en plan-
ta baixa a habitatge en edifici
plurifamiliar entre mitgeres.

Ivan Isern Amorós Baix de Mariner, 7 Reforma i ampliació d’1 edifici destinat
a habitatge unifamiliar existent entre
mitgeres compost de planta baixa i 1
planta pis, totes dues per a ús d’habi-
tatge.

Antonio Corpas Barrera Alcántara, 7 Ampliació d’1 construcció composta
de planta baixa per a ús d’habitatge
unifamiliar i accés a 1 garatge situat a
l’espai interior de l’illa. Es proposa la
addició de 3 plantes pis i la cobertura
de part de la planta 4a.
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Fusteria G-8, SL Rodrigo Caro, 13 Construcció d’1 edifici compost de
planta soterrània i 1 planta pis per a 1
local i 2 habitatges.

Promociones Cartella y Santa Cartellà, 62-64 Construcció d’1 edifici plurifamiliar,
Matilde, SL  amb accés des dels carrers Cartellà,

62-64 i Santa Matilde, 5. Des del car-
rer de Cartellà estarà compost de
planta baixa i 4 plantes pis i des del
carrer de Santa Matilde estarà com-
post de planta baixa i 2 plantes pis.

Maig-Primer Campo Florido, 54 Canvi d’ús de les plantes 1a i 2a d’1
edifici industrial compost de planta so-
terrània, planta baixa i 5 plantes pis
per a la construcció de 10 habitatges.

Josep M. Anton Mas de Xaxars Santa Marta, 25 Edifici entre mitgeres compost de 2
Gassó Jurnet habitatges i aparcament en planta.

Jordi Fosch Mur Sòcrates, 105 Canvi d’ús de despatx a habitatge.

Dos Mil Quinientas Cuarenta, SA Josep Estivill, 67 Construcció d’escala entre 2 plantes i
canvi d’ús de planta soterrània amb
disminució del nombre de places
d’aparcament.

Manuela Moreno Llucià Borriana, 35 Reforma i ampliació d’1 habitatge uni-
familiar entre mitgeres.

Asecat, SA Av. Meridiana, 255 Edifici compost de planta baixa i 6 ha-
bitatges.

Caprabo, SA Puerto Príncipe, 26 Ampliació en planta soterrània -1, re-
forma en planta baixa i altell de local
comercial i reforma en planta soterrà-
nia -2 amb disminució del nombre de
places d’aparcament de 113 a 70 i de
trasters, que passen de 31 a 30.

Canadell Inversions Inmobiliàries, SL Nació, 70 Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa i 3 plantes
pis per a 2 habitatges.

Eduard Pérez Clariana Nació, 66 Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa i 2 plantes
pis per a 3 habitatges.

SA Aagpograf Pujades, 124 Reforma de planta baixa i ampliació
de forjat de la planta pis 1a en una
nau industrial.

Aparcaments Sagrera, SA Enric Casanovas, 51-59/ Construcció d’1 aparcament sota la
Pl. Àngel Pestaña plaça d’Àngel Pestaña compost de 2

plantes soterrànies i accessos sobre
la rasant a la plaça.

Metro-3, SA Indústria, 36/Grassot, 45-47 Modificació de la reforma parcial d’1
edifici plurifamiliar consistent en l’ajust
de les dimensions i superfícies dels lo-
cals comercials, la redistribució de les
cambres sanitàries dels locals 1 i 2 i la
unió de 2 habitatges de la planta 4a
en 1, restant el nombre total d’habitat-
ges en 14.

Torre Bonanova Azimut, SL Pg. Bonanova, 55/Dalmases, 63 Rehabilitació d’1 edifici catalogat per
a destinar-lo a oficines i construcció
d’1 edifici de nova planta compost
de 4 plantes soterrànies, planta bai-
xa, 4 plantes pis i planta coberta per
a 15 habitatges i 1 aparcament de
34 places.
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Felipe Rodríguez Armengol Plana, 4-6 2a fase de la construcció de 2 plantes
soterrànies, planta baixa i 1 planta pis
de 2 edificis plurifamiliars entre mitge-
res compostos de 2 plantes soterrà-
nies comunes i 2 edificis d’habitatges.
Les obres d’aquesta fase corresponen
a un ús de 36 places d’aparcament, 1
local comercial i 4 habitatges.

Metro-3, SA Ribes, 5-7 Edifici plurifamiliar de nova planta
compost de 2 plantes soterrànies,
planta baixa amb entresolat comple-
mentari, 6 plantes pis i coberta.

Vallehermoso, SA Berenguer de Palou, 90-94 Modificació del projecte de construc-
ció d’1 conjunt d’habitatges, locals i
apartaments corresponent a la 1a fase
de l’estudi de detall del Subàmbit 1 del
Sector XI Berenguer de Palou. Les
modificacions consisteixen en la regu-
larització amb increment de superfície
de les 2 plantes soterrànies, rectifica-
ció de l’alienació del porxo en planta
baixa, redistribució dels habitatges
corresponents a l’escala K del bloc
amb façana al carrer de Portugal i mo-
dificació de les façanes.

Departament de Benestar Social Carbonell, 4-6 Construcció d’1 edifici per a ús de re-
sidència i centre de dia per a gent
gran compost de planta soterrània per
a aparcamanet i serveis de l’edifici,
planta baixa per a centre de dia, equi-
pament i zona administrativa i 5 plan-
tes pis, essent les 4 primeres per a re-
sidència i la 5a per a equipaments
complementaris i instal·lacions.

Sarrià Park, SA Can Ràbia, 11-15 Construcció de 3 blocs compostos de
3 plantes soterrànies, planta baixa i 7
plantes pis per a 48 habitatges, 6 lo-
cals comercials, 1 aparcament de 166
places i 48 trasters.

Iber Espais Europa, SL Llull, 340-360/Selva de 1a fase (moviments de terres i murs
Mar, 20-22 pantalla perimetrals) de la construcció

del Subàmbit 11 a 1 de la Modificació
del Pla Parcial de Diagonal Mar.

Notificacions

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
2.365/98, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre caducitat de les parades núms. 60-61-62-63
del mercat municipal de Felip II, es notifica al seu titu-
lar, Sr. Francesc Coy i Campestre, a l’últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica-
cions que li han estat adreçades, que el president de
l’IMMB, en ús de les facultats atorgades per decret de
l’Alcaldia, de data 18 de febrer de 2000, ha disposat
en data 9 de març de 2000:

“Imposar al titular de l’autorització d’ús de les para-
des núms. 60-61-62-63 del mercat municipal de Felip
II, Sr. Francesc Coy i Campestre, la sanció de pèrdua
de l’autorització que empara l’ús dels llocs de venda
esmentats, d’acord amb allò que estableix l’article
92.B.c) de l’Ordenança municipal de mercats, per co-
missió de la infracció assenyalada als articles 61.3) i
42.l) de la mateixa Ordenança (per manca de paga-
ment del cànon trimestral); declarar caducades les
esmentades autoritzacions, vacants les parades es-
mentades i requerir el titular perquè, de conformitat
amb el que disposen els articles 160 i 161 del Regla-
ment de patrimoni dels ens locals, en el termini de
deu dies, deixi les parades a disposició de l’Adminis-
tració, lliures, vàcues i expedites, dins els vuit dies
següents a l’expiració del termini esmentat, i en cas
de no haver procedit al desallotjament, assenyalar el
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cinquè dia hàbil, a les 9 hores, per a la pràctica de la
diligència de llançament, designar el director del mer-
cat i l’auxiliar de Zona perquè, junts o separats, efec-
tuïn l’expressada diligència amb absoluta indemnitat
per a l’erari municipal, assistits del personal auxiliar
de la Policia Municipal que estimin necessari i amb la
facultat de reclamar directament l’auxili de la força
pública si així calgués per a l’exacte compliment de la
comesa que els ha estat assignada. Aquesta sanció
s’aplica en base al principi de proporcionalitat recollit
a l’article 131 de RJAP i PAC, considerant com a cri-
teri per a la graduació de la sanció aplicada, l’existèn-
cia d’intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels
perjudicis causats, o la reincidència per comissió”.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la present notificació.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre
un mes des de la seva interposició sense que se’n no-
tifiqui la resolució. Contra la desestimació tàcita del re-
curs d’alçada es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona o del que correspongui al seu domicili,
en el termini de sis mesos a comptar de la data en què
es produeix l’acte presumpte. També es pot utilitzar
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 27 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
23.197/98, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre caducitat de la parada núm. 27, especial, del
mercat municipal de la Llibertat, es notifica a la seva
titular, Sra. Maravilla Martínez i Ávila, a l’últim domicili
conegut de la qual han estat rebutjades les notifica-
cions que li han estat adreçades, que el president de
l’IMMB ha disposat en data 20 de gener de 2000:

“Imposar a la titular de l’autorització d’ús de la pa-
rada núm. 27, especial, del mercat municipal de la Lli-
bertat, Sra. Maravilla Martínez i Ávila, la sanció de
pèrdua de l’autorització que empara l’ús del lloc de
venda esmentat, d’acord amb allò que estableix l’arti-
cle 92.B.c) de l’Ordenança municipal de mercats, per
comissió de la infracció assenyalada als articles 61.3)
i 42.l) de la mateixa Ordenança (per manca de paga-
ment del cànon trimestral); declarar caducada l’es-
mentada autorització, vacant la parada esmentada i
requerir la titular perquè, de conformitat amb el que
disposen els articles 160 i 161 del Reglament de pa-
trimoni dels ens locals, en el termini de deu dies, deixi
la parada a disposició de l’Administració, lliure, vàcua
i expedita; dins els vuit dies següents a l’expiració del
termini esmentat, i en cas de no haver procedit al
desallotjament, assenyalar el cinquè dia hàbil, a les 9
hores, per a la pràctica de la diligència de llançament,
designar el director del mercat i l’auxiliar de zona per-
què, junts o separats, efectuïn l’expressada diligència
amb absoluta indemnitat per a l’erari municipal, assis-
tits del personal auxiliar de la Policia Municipal que
estimin necessari i amb la facultat de reclamar direc-
tament l’auxili de la força pública si així calgués per a

l’exacte compliment de la comesa que els ha estat
assignada. Aquesta sanció s’aplica en base al principi
de proporcionalitat recollit a l’article 131 de RJAP i
PAC, considerant com a criteri per a la graduació de
la sanció aplicada, l’existència d’intencionalitat o rei-
teració, la naturalesa dels perjudicis causats, o la re-
incidència per comissió”.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la present notificació.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre
un mes des de la seva interposició, sense que se’n no-
tifiqui la resolució. Contra la desestimació tàcita del re-
curs d’alçada es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona o del que correspongui al seu domicili,
en el termini de sis mesos a comptar de la data en què
es produeix l’acte presumpte. També es pot utilitzar
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 27 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.548/99, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre inici de caducitat de les parades núms. 115,
116 i 117 del mercat municipal de Sant Antoni, es no-
tifica al seu titular, Sr. Salvador Pujades i Llorens, a
l’últim domicili conegut del qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides que, en
data 2 de desembre de 1999, el president de l’IMMB
ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Salva-
dor Pujades i Llorens, titular de l’autorització d’ús de
les parades núms. 115, 116 i 117 del mercat munici-
pal de Sant Antoni, d’acord amb les normes del De-
cret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, per comissió de la infracció assenyalada a
l’article 42.l) (manca de pagament del fraccionament del
cànon trimestral) de l’Ordenança municipal de mercats,
considerada com a falta greu segons l’article 90.a) de
l’Ordenança que s’aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l’article 92.B) per a les faltes greus pot su-
posar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el lloc
fins a 30 dies, c) pèrdua de l’autorització; nomenar a
aquests efectes instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l’Institut Municipal de Mercats”.

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient san-
cionador d’acord amb el que disposa l’article 10 del
Decret 278/93:

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del fraccionament del cà-

non trimestral.
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2. El fet esmentat és considerat com a falta greu,
d’acord amb el que disposa l’article 90.a) de l’Orde-
nança de mercats, que pot ser sancionat amb: a)
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb advertiment
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda fins a 30
dies, i c) pèrdua de l’autorització segons l’article
92.B); també incorre en el supòsit d’extinció de l’auto-
rització que preveu l’article 42.l) de la mateixa Orde-
nança.

En el termini de deu dies, comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: la instructora.

Barcelona, 27 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en relació amb l’expedient núm. 268/00,
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l’Insti-
tut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre inici de
caducitat de les parades núms. 107, 108, 109 i 110 del
mercat municipal de les Corts, es notifica al seu titular,
Sr. José María Nogués i Gayo, a l’últim domicili cone-
gut del qual han estat rebutjades les notificacions que
li han estat dirigides que, en data 23 de febrer de 2000,
el president de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el Sr. José
María Nogués i Gayo, titular de l’autorització d’ús de
les parades núms. 107, 108, 109 i 110 del mercat mu-
nicipal de les Corts, d’acord amb les normes del De-
cret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat, per comissió de la infracció assenyala-
da a l’article 42.i) (per parada tancada sense autoritza-
ció municipal des del 28 de desembre de 1999) de
l’Ordenança municipal de mercats, considerada com a
falta greu segons l’article 90.k) de l’Ordenança que
s’aplica, i tenint present que la sanció establerta a l’ar-
ticle 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de sus-
pensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pes-
setes amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30
dies, c) pèrdua de l’autorització; nomenar a aquests
efectes instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, ads-
crita a l’Institut Municipal de Mercats”.

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient san-
cionador d’acord amb el que disposa l’article 10 del
Decret 278/93:

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat dels llocs de venda es-

mentats des del 28 de desembre de 1999.
2. El fet esmentat és considerat com a falta greu,

d’acord amb el que disposa l’article 90.K) de l’Orde-

nança de mercats, que pot ser sancionat amb: a)
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb advertiment
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda fins a 30
dies, i c) pèrdua de l’autorització segons l’article
92.B); així mateix incorre en el supòsit d’extinció de
l’autorització que preveu l’article 42.l) de la mateixa
Ordenança.

En el termini de deu dies, comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: la instructora.

Barcelona, 27 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en relació amb l’expedient núm. 23.196,
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l’Insti-
tut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre caducitat
de la parada núm. 28, especial, del mercat municipal
de la Llibertat, es notifica al seu titular, Sr. Jaime Marí i
Martínez, a l’últim domicili conegut del qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat adreçades,
la resolució que es transcriu a continuació:

“Imposar al titular de l’autorització d’ús de la parada
núm. 28, especial, del mercat municipal de la Llibertat,
Sr. Jaime Marí i Martínez, la sanció de pèrdua de l’au-
torització que empara l’ús del lloc de venda esmentat,
per comissió de la infracció assenyalada als articles
61.3 i 42.l) de la mateixa Ordenança (per manca de
pagament del cànon trimestral) de l’Ordenança munici-
pal de mercats, considerada falta greu per l’article
92.B.c) de l’ordenança que s’aplica; declarar caducada
l’esmentada autorització; vacant la parada esmentada
i requerir el titular perquè, de conformitat amb el que
disposen els articles 160 i 161 del Reglament de patri-
moni dels ens locals, en el termini de 10 dies deixi la
parada a disposició de l’Administració, lliure, vàcua i
expedita; dins els 8 dies següents a l’expiració del ter-
mini esmentat, assenyalar el cinquè dia hàbil, a les 9
hores, per a la pràctica de la diligència de llançament,
designar el director del mercat de la Llibertat i l’auxiliar
de Zona perquè, junts o separats, efectuïn l’expressa-
da diligència amb absoluta indemnitat per a l’erari mu-
nicipal, assistits del personal de la Policia Municipal
que estimin necessari i amb la facultat de reclamar di-
rectament l’auxili de la força pública si així calgués per
a l’exacte compliment de la comesa que els ha estat
assignada. Aquesta sanció s’aplica en base al principi
de proporcionalitat recollit a l’article 131 de RJAP i
PAC, considerant com a criteri per a la graduació de la
sanció aplicada, l’existència d’intencionalitat o reitera-
ció, la naturalesa dels perjudicis causats, o la reinci-
dència per comissió”.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la present notificació.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre
un mes des de la seva interposició, sense que se’n
notifiqui la resolució. Contra la desestimació del re-
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curs d’alçada es pot interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona o del que correspongui al seu domicili,
en el termini de sis mesos a comptar de la data en
què es produeix l’acte presumpte. També es pot utilit-
zar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
21.568/98, instruït pel Departament Jurídicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre caducitat de les parades núms. 11 i 12 del mer-
cat municipal de la Unió, es notifica a la seva titular,
la Sra. Esperanza Sánchez i Pozo, a l’últim domicili
conegut de la qual han estat rebutjades les notifica-
cions que li han estat adreçades, la resolució que es
transcriu a continuació:

“Imposar a la titular de l’autorització d’ús de les pa-
rades núms. 11 i 12 del mercat municipal de la Unió,
Sra. Esperanza Sánchez i Pozo, la sanció de pèrdua
de l’autorització que empara l’ús dels llocs de venda
esmentats, per comissió de la infracció assenyalada
a l’article 42.i) (per parada tancada sense autorització
municipal des del mes de juny de 1997) de l’Orde-
nança municipal de mercats, considerada falta greu
per l’article 92.B.c) de l’Ordenança que s’aplica; de-
clarar caducades les esmentades autoritzacions, va-
cants les parades esmentades i requerir la titular per-
què, de conformitat amb el que disposen els articles
160 i 161 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
en el termini de deu dies deixi les parades a disposi-
ció de l’Administració, lliures, vàcues i expedites; dins
els vuit dies següents a l’expiració del termini esmen-
tat, assenyalar el cinquè dia hàbil, a les 9 hores, per a
la pràctica de la diligència de llançament, designar el
director del mercat esmentat i l’auxiliar de zona per-
què, junts o separats, efectuïn l’expressada diligència
amb absoluta indemnitat per a l’erari municipal, assis-
tits del personal de la Policia Municipal que estimin
necessari i amb la facultat de reclamar directament
l’auxili de la força pública, si així calgués per a l’exac-
te compliment de la comesa que els ha estat assigna-
da. Aquesta sanció s’aplica en base al principi de pro-
porcionalitat de la sanció aplicada, l’existència
d’intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perju-
dicis causats, o la reincidència per comissió”.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes,
comptat des de l’endemà de la present notificació.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcor-
re un mes des de la seva interposició, sense que
se’n notifiqui la resolució. Contra la desestimació tà-
cita del recurs d’alçada es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o del que correspongui
al seu domicili, en el termini de sis mesos a comptar
de la data en què es produeix l’acte presumpte.
També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es
cregui convenient.

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.038/99, instruït pel Departament Jurídicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre proposta de caducitat de les parades núms.
104 i 105 del mercat municipal de Sarrià, es notifica
al seu titular, Sr. Jorge Juanias i Casals, a l’últim do-
micili conegut del qual han estat rebutjades les notifi-
cacions que li han estat adreçades, la proposta de re-
solució que es transcriu a continuació:

“Imposar al titular de l’autorització d’ús de les para-
des núms. 104 i 105 del mercat municipal de Sarrià,
Sr. Jorge Juanias i Casals, la sanció de pèrdua de l’au-
torització que empara l’ús dels llocs de venda esmen-
tats, per comissió de la infracció assenyalada a l’article
42.i) (per parada tancada sense autorització municipal
des del 15 de desembre de 1998) de l’Ordenança mu-
nicipal de mercats; declarar caducada les esmentades
autoritzacions, vacants les parades esmentades i re-
querir el titular perquè, en el termini de deu dies, deixi
els llocs de venda lliures, vacus, expedits i a disposició
de l’Administració. Aquesta sanció s’aplica en base al
principi de proporcionalitat recollit a l’article 131 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gradua-
ció de la sanció aplicada, l’existència d’intencionalitat o
reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats, o la re-
incidència per comissió”.

En el termini legal de deu dies, a partir de l’endemà
al de la publicació d’aquest anunci podrà al·legar tot el
que consideri convenient per a la seva defensa. Trans-
corregut aquest termini, la transcrita proposta de reso-
lució, juntament amb allò actuat, serà elevada a l’òrgan
al qual correspon dictar la resolució del present expe-
dient, que és l’Alcaldia. Signat: la instructora.

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.174/99, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’institut Municipal de Mercats de Barcelo-
na, sobre inici de caducitat de la parada núm. 31,
especial, del mercat municipal de Felip II, es notifica
a la seva titular, Sra. Margarita González i Guzmán,
a l’últim domicili conegut de la qual han estat rebut-
jades les notificacions que li han estat dirigides que,
en data 30 de març de 2000, el president de l’IMMB
ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Marga-
rita González i Guzmán, titular de l’autorització d’ús de
la parada núm. 31, especial, del mercat municipal de
Felip II, d’acord amb les normes del Decret 278/93, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generali-
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l’article
42.l) (per manca de pagament del cànon trimestral) de
l’Ordenança municipal de mercats, considerada com a
falta greu segons l’article 90.a) de l’Ordenança que
s’aplica, i tenint present que la sanció establerta a l’ar-
ticle 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de sus-
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pensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pes-
setes amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30
dies, c) pèrdua de l’autorització; nomenar a aquests
efectes instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, ads-
crita a l’Institut Municipal de Mercats”.

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També, es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient
sancionador d’acord amb el que disposa l’article 10
del Decret 278/93:

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del cànon trimestral.
2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord

amb el que disposa l’article 90.a) de l’Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies i c) pèrdua de
l’autorització segons l’article 92.B) de l’Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se’l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig-
nat: la instructora.

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en relació amb l’expedient núm. 321/00,
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l’Ins-
titut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre pro-
posta de caducitat de les parades núms. 21, 22, i 23
del mercat municipal del Ninot, es notifica al seu titu-
lar, Sr. Antonio Beltran i Escrichs, a l’últim domicili co-
negut del qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat adreçades, la proposta de resolució
que es transcriu a continuació:

“Imposar al titular de l’autorització d’ús de les para-
des núms. 21, 22 i 23 del mercat municipal del Ninot,
Sr. Antonio Beltran i Escrichs, la sanció de pèrdua de
l’autorització que empara l’ús dels llocs de venda es-
mentats, per comissió de la infracció assenyalada a
l’article 42.i) (per parada tancada sense autorització
municipal des del 3 de gener de 2000) de l’Ordenan-
ça municipal de mercats; declarar caducades les es-
mentades autoritzacions, vacants les parades es-
mentades i requerir el titular perquè, en el termini de
deu dies, deixi els llocs de venda lliures, vacus, expe-
dits i a disposició de l’Administració. Aquesta sanció
s’aplica en base al principi de proporcionalitat recollit
a l’article 131 de RJAP i PAC, considerant com a cri-
teri per a la graduació de la sanció aplicada, l’existèn-
cia d’intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels
perjudicis causats, o la reincidència per comissió”.

En el termini legal de deu dies, a partir de l’ende-
mà al de la publicació d’aquest anunci podrà al·legar

tot el que consideri convenient per a la seva defen-
sa. Transcorregut aquest termini, la transcrita pro-
posta de resolució, juntament amb allò actuat, serà
elevada a l’òrgan al qual correspon dictar la resolu-
ció del present expedient, que és l’Alcaldia. Signat:
la instructora.

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.633/99, instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre inici de caducitat de la parada núm. 699 del
mercat municipal de Sant Antoni, es notifica al seu ti-
tular, Sr. Rafael Cumelles i Estrella, a l’últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica-
cions que li han estat dirigides que, en data 7 de fe-
brer de 2000, el president de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Rafael
Cumelles i Estrella, titular de l’autorització d’ús de la
parada núm. 699 del mercat municipal de Sant
Antoni, d’acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment san-
cionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, per comissió de la infracció assenyala-
da a l’article 42.i) (per parada tancada sense autorit-
zació municipal des del 31 de desembre de 1998)
de l’Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu segons l’article 90.k) de l’Ordenan-
ça que s’aplica, i tenint present que la sanció esta-
blerta a l’article 92.B) per a les faltes greus pot su-
posar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb advertiment de suspensió de la venda, b) multa
de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la
venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l’autorit-
zació; nomenar a aquests efectes instructora la Sra.
Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l’Institut Municipal
de Mercats”.

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També, es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient
sancionador, d’acord amb el que disposa l’article 10
del decret 278/93:

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 699

del mercat municipal de Sant Antoni, des del 31 de
desembre de 1998.

2. El fet esmentat és considerat com a falta greu,
d’acord amb el que disposa l’article 90.K) de l’Orde-
nança de mercats, que pot ser sancionat amb: a)
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb advertiment
de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda fins a 30
dies, i c) pèrdua de l’autorització segons l’article
92.B); així mateix incorre en el supòsit d’extinció de
l’autorització que preveu l’article 42.l) de la mateixa
Ordenança.
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Altres anuncis

Exp. 10/00

El conseller de Parcs i Jardins de Barcelona, Insti-
tut Municipal, per delegacions aprovades per la presi-
denta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el 9 de
novembre1999, en data 8 de maig 2000 va adoptar la
resolució següent:

“ Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de pro-
cedir a la contractació de la prestació del servei d’or-
ganització, control, desenvolupament i dotació de la
infraestructura necessària per a la celebració del ci-
cle de música “Clàssica als Parcs 2000”, que neces-
sita Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal,
per a l’any 2000, en els termes regulats a l’article 7
del plec de clàusules; adjudicar, mitjançant el proce-

diment de concurs obert, el contracte de serveis a
l’empresa Serveis de l’Espectacle Focus, SA, pel
preu de 7.500.000 pessetes (IVA inclòs) (45.075,91
euros); aplicar la despesa amb càrrec de la partida
92719 del pressupost corresponent a l’any 2000;
disposar l’abonament de la esmentada quantitat a
l’empresa adjudicatària prèvia la presentació de les
factures cursades pel tràmit reglamentari; requerir
l’empresa adjudicatària perquè, dins del termini dels
quinze dies hàbils següents en què rebi la notificació
d’aquest decret, acrediti haver constituït la garantia
definitiva de 300.000 pessetes (1.803,04 euros), i
perquè comparegui el seu legal representant el dia
i hora que se li indiqui per tal de formalitzar el con-
tracte.”

Barcelona, 8 maig de l’2000. La secretària delega-
da, J. I. Martínez i Legaz.

En el termini de deu dies, comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut

aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: la instructora.

Barcelona, 27 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.


