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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l’Alcaldia

Decret. El 27 de febrer de 1998, el Parlament
de Catalunya aprovà la Llei d’intervenció integral de
l’Administració ambiental. Aquesta Llei, dictada per
adequar la normativa sectorial existent a la normativa
europea, pretén donar un tractament integrat i pre-
ventiu de la contaminació per evitar-ne la transferèn-
cia d’una part del medi a una altra.

La Llei distingeix diferents grups d’activitats se-
gons el seu grau d’incidència ambiental, que relacio-
na en tres annexos (el segon dels quals presenta
una subdivisió) i estableix tres règims d’intervenció
correlatius:
– autorització i control ambiental.
– llicència i control ambiental.
– comunicació i control ambiental.

En aplicació d’aquesta previsió legal, l’Ajuntament
de Barcelona, en l’Ordenança del medi ambient urbà,
estableix que les activitats de l’annex III se sotmetran
al règim de llicència d’obertura d’establiments.

La Llei d’intervenció integral de l’Administració am-
biental i el seu desenvolupament normatiu preveuen
l’existència d’un òrgan ambiental municipal que exer-
ceix determinades funcions atribuïdes per la normati-
va en matèria d’intervenció integral de l’Administració
ambiental. En especial, l’emissió d’informes precep-
tius i vinculants respecte de les activitats subjectes a
llicència ambiental compreses a l’annex II.2 de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i, sempre que hagi estat de-
legat, respecte a les activitats sotmeses a llicència
ambiental de l’annex II.1 d’aquesta Llei d’acord amb
l’article 71 de la Carta Municipal de Barcelona. Així,
s’estableix a l’article 29 de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i als articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18
de maig, Reglament de la Llei d’intervenció integral de
l’Administració ambiental, l’Ordre de 18 de gener de
2000 de constitució de les ponències ambientals en
els ens locals i l’article 241.5 de l’Ordenança de medi
ambient urbà de Barcelona de 26 de març de 1999.

L’òrgan ambiental municipal exercirà també les
funcions consultives que les ordenances estableixin
respecte les activitats sotmeses a autorització am-
biental i llicència municipal d’obertura d’establiments.

Per aquest motiu i en compliment del que disposa
la normativa esmentada i en ús de les atribucions que
tinc conferides pels articles 13 i 26.2.d) de la Carta
Municipal de Barcelona, disposo:

Primer. Constituir la Ponència Ambiental prevista
en l’article 29 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, en
els articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, Reglament de la Llei d’intervenció integral de
l’Administració ambiental, en l’Ordre de 18 de gener
de 2000 de constitució de les ponències ambientals
en els ens locals i en l’article 241.5 de l’Ordenança de
medi ambient urbà de Barcelona, de 26 de març de

1999, que exercirà les funcions atribuïdes per la nor-
mativa en matèria d’intervenció integral de l’Adminis-
tració Ambiental, en especial amb l’emissió d’infor-
mes preceptius i vinculants respecte a les activitats
subjectes a llicència ambiental compreses a l’annex
II.2, de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i també res-
pecte a les activitats sotmeses a llicència ambiental
compreses a l’annex II.1, sempre que hagin estat de-
legades.

Segon. Crear dins de la Ponència una Comissió
Tècnica amb les funcions que se li assignen en les
normes de funcionament.

Tercer. Aprovar les normes de funcionament de la
Ponència Ambiental i que es recullen en l’annex
d’aquest Decret.

Quart. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la
delegació relativa al tràmit de qualificació i informe de
les activitats prevista a l’article 71 de la Carta Munici-
pal de Barcelona.

Cinquè. Assignar a la Ponència Ambiental les
funcions delegades a que es fa esment en aquest
Decret.

Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1882)

Annex

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA PONÈNCIA
AMBIENTAL

Primer. Objecte
És objecte d’aquestes Normes establir el règim de

funcionament de la Ponència Ambiental com a òrgan
ambiental municipal establert tant a la Llei d’interven-
ció integral de l’Administració ambiental (article 29 de
la Llei 3/1998, de 27 de febrer), com en el seu Regla-
ment (articles 46 i 87 del Decret 136/1999, de 18 de
maig), en l’Ordre de 18 de gener de 2000, de consti-
tució de les ponències ambientals en els ens locals, i
en l’Ordenança del medi ambient urbà de Barcelona
(article 241, acord del Consell Plenari de 26 de març
de 1999). Al mateix temps s’estableix el règim regula-
dor de la Comissió Tècnica Ambiental.

Segon. Funcions de la Ponència Ambiental
La Ponència Ambiental és un òrgan consultiu sen-

se atribucions resolutòries, que té com a funció princi-
pal l’emissió d’informes, de caràcter preceptiu i vincu-
lant, de les activitats subjectes a llicència ambiental,
compreses a l’annex II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer. Tanmateix se li atribueix la funció d’emetre in-
formes preceptius i vinculants de les activitats subjec-
tes a llicència ambiental, compreses a l’annex II.1,
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des del moment en què es produeixi la delegació pre-
vista a l’article 71 de la Carta Municipal de Barcelona,
tal i com es preveu a l’article 241 de l’Ordenança de
medi ambient urbà de Barcelona.

També se li atribueixen les funcions següents:
1. Exercir les funcions consultives que les ordenan-

ces estableixin respecte les activitats sotmeses a
autorització ambiental i llicència municipal d’ober-
tura d’establiments. En tot cas, aquest òrgan pre-
pararà la documentació tècnica i l’informe previ de
les activitats sotmeses a autorització ambiental
als efectes de la intervenció municipal en el pro-
cediment d’autorització d’aquestes activitats.

2. Interpretar la normativa relativa a medi ambient, a
la prevenció d’incendis i la protecció de la salut,
específicament al contingut de l’Ordenança de
medi ambient urbà en quant a les disposicions del
seu Títol IX, de tota aquella altra normativa que
sigui d’aplicació; en aquest cas podrà demanar
assessorament als òrgans específics competents.

3. Establir criteris d’aplicació d’aquesta normativa.
4. Proposar modificacions de la normativa municipal.
5. Integrar en els informes relatius a les activitats

sotmeses a llicència ambiental els criteris i exi-
gències establerts com a objectius municipals en
matèria de salubritat, seguretat, qualitat de vida i
sostenibilitat.

6. Altres funcions que la normativa li atribueixi.

Tercer. Règim de reunions
La Ponència Ambiental es reunirà una vegada a la

setmana, prèvia convocatòria realitzada directament
pel secretari/ària, per indicació del seu president/a,
als seus membres, com a mínim amb quaranta vuit
hores d’antelació.

Els membres de la Ponència Ambiental tindran a la
seva disposició, des de la seva convocatòria, la docu-
mentació relativa als assumptes inclosos a l’ordre del
dia pel seu examen.

Per poder elaborar la pertinent ordre del dia, s’hau-
ran de presentar els assumptes a tractar, a la Secre-
taria de la Ponència Ambiental, com a mínim setanta
dues hores abans de la celebració de la sessió que
correspongui.

Quart. Règim de funcionament
La sessió començarà amb la lectura i aprovació de

l’acta de la sessió anterior i seguidament es tractaran
els temes de l’ordre del dia.

Per la vàlida celebració de la sessió caldrà la pre-
sència durant tota la sessió del nombre de membres
que sigui equivalent a la majoria dels membres de la
Ponència Ambiental.

En tot cas, caldrà la presència del president/a i del
secretari/ària o de les persones que els substitueixin.

Els informes s’aprovaran per majoria simple i po-
dran limitar-se a ratificar o donar la seva conformitat a
l’informe presentat pels serveis tècnics administratius
o bé formularan una proposta alternativa. En cas
d’empat, el vot del president/a tindrà el caràcter de di-
riment.

Excepcionalment i amb previ acord de la majoria
simple de la Ponència Ambiental en que s’apreciï la
seva urgència, es podran estudiar els assumptes
aportats directament a la Ponència, sense l’informe
previ de la Comissió Tècnica Ambiental que es regula
en aquestes Normes.

Cinquè. Composició de la Ponència Ambiental
La Ponència Ambiental estarà presidida pel regidor

de Salut Pública i estarà integrada pels vocals que a
continuació es relacionen o qui els substitueixin:
– Director de Serveis d’Edificació.
– Director de Serveis d’Iniciatives i Vigilància Am-

biental.
– Director de Serveis d’Extinció, Prevenció d’Incen-

dis i Salvament.
– Cap de la Unitat Operativa d’Activitats i Seguretat

de l’Edificació.
– Cap de Serveis de Programes Ambientals i Infor-

mació de Llicències.
– Cap de la Divisió de Prevenció d’Incendis.
– Un tècnic de la Unitat Operativa d’Activitats i Se-

guretat de l’Edificació.
– Un tècnic de Serveis de Programes Ambientals i

Informació de Llicències.
– Un tècnic de la Divisió de Prevenció d’Incendis.

El president/a nomenarà un secretari/ària de la Po-
nència Ambiental.

Sisè. Suplències dels membres de la Ponència
Ambiental.

En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa,
els càrrecs del president/a i secretari/ària seran exer-
cits pels vocals que a aquest efecte es designin per
part de la Presidència.

Setè. Comissió Tècnica Ambiental
Es crea una Comissió Tècnica Ambiental que tin-

drà com a funció principal emetre els informes que
s’han de sotmetre a la Ponència Ambiental en
aquells assumptes en els quals aquesta Ponència
és competent.

La Comissió Tècnica Ambiental tindrà com a funció
elaborar la relació d’activitats sotmeses al règim de
llicència d’obertura simplificada.

La Comissió Tècnica Ambiental estarà presidida
pel director de Serveis d’Iniciatives i Vigilància Am-
biental i estarà integrada per quatre vocals: el cap de
la Unitat Operativa d’Activitats i Seguretat de l’Edifica-
ció, el cap de Serveis de Programes Ambientals i In-
formació de Llicències, un tècnic de la Unitat Operati-
va d’Activitats i Seguretat de l’Edificació i un tècnic de
Serveis de Programes Ambientals i Informació de Lli-
cències.

Serà secretari/ària de la Comissió Tècnica Ambien-
tal el cap de Serveis de Programes Ambientals i Infor-
mació de Llicències.

En cas d’absència, vacant, malaltia o altra causa,
els membres de la Comissió seran suplerts per les
persones que designi el president/a.

La Comissió Tècnica Ambiental es reunirà amb la
periodicitat necessària per a assolir l’agilitació dels
tràmits de les llicències sol·licitades, fins i tot si cal
diàriament.

Vuitè. Suport administratiu
El president/a de la Ponència Ambiental comptarà

amb la col·laboració i suport administratiu dels Sec-
tors d’Urbanisme i de Serveis i Manteniment Urbà, en
concret de la Direcció d’Edificació i de la Direcció
d’Iniciatives i Vigilància Ambiental per impulsar i se-
guir els assumptes que corresponguin a la seva com-
petència i dirigir el funcionament de la Ponència Am-
biental.
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Novè. Secretari/ària
El secretari/ària de la Ponència Ambiental haurà de

convocar i estendre acta de cada sessió, la qual s’in-
clourà en el pertinent llibre d’actes.

El secretari/ària de la Comissió Tècnica Ambiental
haurà d’estendre, igualment, la pertinent acta de cada
sessió i haurà de remetre els informes de la Comissió
Tècnica Ambiental emesos en matèries competència
de la Ponència Ambiental al seu president/a per tal
que s’incloguin dins l’ordre del dia de la propera reu-
nió de la Ponència Ambiental.

Desè. Lloc de les reunions
Les sessions de la Ponència Ambiental i de la Co-

missió Tècnica Ambiental tindran lloc en la depen-
dència que determini el seu president/a.

Onzè. Normes aplicables
En tot allò que no s’hagi establert en aquest Re-

glament serà aplicable la normativa relativa al fun-
cionament dels òrgans col·legiats de govern muni-
cipal i de procediment administratiu, continguda a la
Llei de règim jurídic i procediment administratiu
comú (Llei 30/1992, de 26 de novembre).

MODIFICACIONES DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL  DE 2000
(Transferències)

(Aprovades per decret de l’Alcaldia de 23 de maig d e 2000)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22719 9901 43230 MC7 Altres contractes de serveis 20.000.000
48900 0501 43210 MC8 Altres transferències 20.000.000
48900 0101 13120 MC7 Altres transferències 3.364.000
22610 0101 13120 MC8 Altres despeses compra de serveis 3.364.000
48900 0601 12110 MC7 Altres transferències 270.000
48900 0101 13111 MC8 Altres transferències beques IDEC-Universitat

Pompeu Fabra 270.000
22700 0610 12110 MC7 Neteja d’edificis i locals 1.500.000
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 1.500.000

25.134.000 25.134.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65104 0605 43230 MC7 Inversions a determinar Districte 17.300.000
73901 0605 43240 MC8 Transferència de capital a l’Institut Municipal

Parcs i Jardins 17.300.000
65104 0607 43230 MC7 Inversions a determinar Districte 14.700.715
78007 0607 43230 MC8 Transferència de capital a l’associació espor-

tiva Tarr 14.700.715
32.000.715 32.000.715
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CARTIPÀS

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

Designar la Sra. Mariona Ribalta i Taltavull vocal
de la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Bar-
celona.

Barcelona, 22 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1878)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona i de conformitat amb l’article 5.3 de les Nor-
mes reguladores de la Comissió de Lectura Pública
de Barcelona, aprovades pel Consell Plenari en ses-
sió de 19 de febrer de 1999, disposo:

Primer. Nomenar membres del Ple de la Comissió
de Lectura Pública de Barcelona les persones se-
güents:
– Ima. Sra. Marina Subirats i Martori, regidora presi-

denta de la Comissió d’Educació i Cultura.
– Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor ponent

de Cultura.
– Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, regidor president

de la Comissió de Presidència i Hisenda.
– Sr. Josep M. Lucchetti i Piu, gerent del Districte

de Ciutat Vella.
– Sr. Jordi Martí i Grau, director-gerent de l’Institut

de Cultura de Barcelona.
– Sr. Manuel Blasco i Legaz, gerent de l’Institut Mu-

nicipal d’Educació.
– Sr. Lluís Olivella i Cunill, gerent de l’Institut Muni-

cipal d’Informàtica.
Segon. Nomenar la Sra. Marta Clari i Padrós se-

cretària de l’esmentada Comissió.
Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 1879)

* * *

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

Delegar a la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran, presi-
denta de la Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Ur-
bana, la representació de l’Ajuntament de Barcelona
en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1880)

* * *

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

Confirmar els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan
i Albert Batlle i Bastardas, com a representants
de l’Ajuntament de Barcelona en la Molt Il·lus-
tre Administració de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1881)

* * *

Decret. En ús de les atribucions conferides a
aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local i 13 de la Carta Municipal
de Barcelona, disposo:

Primer. Designar el Sr. Jordi Martí i Grau vocal del
Consell Rector del Patronat del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, en substitució de la Sra. Marta Conti-
nente i Gonzalo.

Segon. Proposar al Consell Rector del Patronat del
Museu Nacional d’Art de Catalunya el nomenament
del Sr. Jordi Martí i Grau com a representant de
l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió Executiva
de l’esmentat Patronat, en substitució de la Sra. Mar-
ta Continente i Gonzalo.

Barcelona, 30 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1978)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi-
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 13 de la Carta Municipal de Barcelo-
na, disposo:

Primer. Designar vocals de la Comissió de Política
Medi Ambiental i de Sostenibilitat les persones se-
güents:

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Segon. Designar secretari de l’esmentada Comis-

sió el Sr. Antonio Romero i Barcos.
Barcelona, 30 de maig de 2000. L’alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 1979)

* * *

Decret.  En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona i atès allò que determina l’article 11 dels Esta-
tuts del Consorci Agència Local d’Ecologia Urbana de
Barcelona, disposo:

Designar representants de l’Ajuntament de Barce-
lona a l’Assemblea General del Consorci Agència Lo-
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CARTIPÀS

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

Designar la Sra. Mariona Ribalta i Taltavull vocal
de la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Bar-
celona.

Barcelona, 22 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1878)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona i de conformitat amb l’article 5.3 de les Nor-
mes reguladores de la Comissió de Lectura Pública
de Barcelona, aprovades pel Consell Plenari en ses-
sió de 19 de febrer de 1999, disposo:

Primer. Nomenar membres del Ple de la Comissió
de Lectura Pública de Barcelona les persones se-
güents:
– Ima. Sra. Marina Subirats i Martori, regidora presi-

denta de la Comissió d’Educació i Cultura.
– Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor ponent

de Cultura.
– Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, regidor president

de la Comissió de Presidència i Hisenda.
– Sr. Josep M. Lucchetti i Piu, gerent del Districte

de Ciutat Vella.
– Sr. Jordi Martí i Grau, director-gerent de l’Institut

de Cultura de Barcelona.
– Sr. Manuel Blasco i Legaz, gerent de l’Institut Mu-

nicipal d’Educació.
– Sr. Lluís Olivella i Cunill, gerent de l’Institut Muni-

cipal d’Informàtica.
Segon. Nomenar la Sra. Marta Clari i Padrós se-

cretària de l’esmentada Comissió.
Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 1879)

* * *

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

Delegar a la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran, presi-
denta de la Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Ur-
bana, la representació de l’Ajuntament de Barcelona
en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1880)

* * *

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

Confirmar els Ims. Srs. Xavier Casas i Masjoan
i Albert Batlle i Bastardas, com a representants
de l’Ajuntament de Barcelona en la Molt Il·lus-
tre Administració de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

Barcelona, 23 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1881)

* * *

Decret. En ús de les atribucions conferides a
aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local i 13 de la Carta Municipal
de Barcelona, disposo:

Primer. Designar el Sr. Jordi Martí i Grau vocal del
Consell Rector del Patronat del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, en substitució de la Sra. Marta Conti-
nente i Gonzalo.

Segon. Proposar al Consell Rector del Patronat del
Museu Nacional d’Art de Catalunya el nomenament
del Sr. Jordi Martí i Grau com a representant de
l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió Executiva
de l’esmentat Patronat, en substitució de la Sra. Mar-
ta Continente i Gonzalo.

Barcelona, 30 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1978)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi-
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local i 13 de la Carta Municipal de Barcelo-
na, disposo:

Primer. Designar vocals de la Comissió de Política
Medi Ambiental i de Sostenibilitat les persones se-
güents:

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos
Segon. Designar secretari de l’esmentada Comis-

sió el Sr. Antonio Romero i Barcos.
Barcelona, 30 de maig de 2000. L’alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 1979)

* * *

Decret.  En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de Bar-
celona i atès allò que determina l’article 11 dels Esta-
tuts del Consorci Agència Local d’Ecologia Urbana de
Barcelona, disposo:

Designar representants de l’Ajuntament de Barce-
lona a l’Assemblea General del Consorci Agència Lo-
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cal d’Ecologia Urbana de Barcelona, les persones se-
güents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic

Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Im. Sr. Jordi Cornet i Serra
Sr. Ramon García-Bragado i Acín

Barcelona, 31 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 2005)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 3. Sants-Montjuïc

Acords sessió de 28 de març de 2000

Aprovar l’acta de la sessió anterior.
El gerent del Districte dona compte de les resolu-

cions incloses en el despatx d’ofici.
El regidor del Districte fa un informe en relació als

darrers esdeveniments succeïts al Districte.
El Consell queda assabentat de l’informe relatiu a

la situació dels equipaments dels carrers de Vila-Vilà,
de Nou de la Rambla, del Vapor Vell i de Domènech i
Montaner.

El Consell queda informat de les característiques
del projecte d’urbanització del carrer de Badal i del
cobriment del Cinturó.

El Consell queda assabentat de les característi-

ques i contingut del pla de reforma de la plaça de
Margarida Xirgu.

El conseller Sr. Solores fa un informe sobre les dar-
reres actuacions en matèria de seguretat i prevenció.

El conseller Sr. Fajarí informa sobre el procés de
matriculació a les escoles públiques del Districte.

S’aprova per unanimitat l’acord següent:
“Proposar que una persona amb disminució dugui

a terme el control de l’aplicació de les normatives
d’accessibilitat en el seguiment de la qualitat de les
obres d’abast mitjà i gran, que es fan a la ciutat de
Barcelona. Aquesta mesura contribuiria a millorar en-
cara més la qualitat de vida de les persones amb mo-
bilitat reduïda i a fer que la ciutat sigui capdavantera
en la promoció de l’accessibilitat urbana.”

Districte 4. Les Corts

Acords sessió de 6 d’abril de 2000

Aprovar l’acta de la sessió anterior.

Quedar assabentat de les resolucions adoptades des de l’anterior reunió del Ple del Consell.

Quedar assabentat de les adjudicacions següents:

Entitat Concepte ........................................................................ Import
Eulàlia i Teresa López Jordà Preu just per a l’expropiació de la finca del carrer

del Comte Güell, núm. 2 A ............................................. 4.500.000
La Bruixa, Neteges Generals i Man- Neteja d’oficines del carrer de la Riera Blanca
teniment, SL (gener/juny 2000) ............................................................ 1.990.407
ART 3 de Barcelona Organització de tallers als casals de la gent gran ......... 740.768
Societat General d’Aigües de Despesa de subministrament d’aigua als edificis depe-
Barcelona nents del Districte ........................................................... 5.795.812
Companyia Gas Natural SDG, SA Despesa subministrament de gas edificis depenents del

Districte ........................................................................... 9.742.207
Assis. Asses. Ser. Integral Telecomu-
nicacions, SL Servei tècnic de llum i so per a la Campanya de Dansa 558.000
Logomat, SL Manteniment de catifes a les dependències del Districte 576.000
El Corte Inglés, SA Compra d’articles de tapisseria al CC Can Déu i a la

Seu del Districte ............................................................. 314.295
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Kone Elevadores, SA Instal·lació bidireccional d’elevador al CEIP Duran i Bas 324.800
Ascensores Causi, SL Manteniment de l’elevador a la biblioteca Riera Blanca,

1r semestre 2000 ............................................................ 199.984

Quedar assabentat de les cancel·lacions i devolu-
cions de les garanties següents:

Cancel·lar i tornar a Construcciones y Servicios
Faus, SL, amb l’informe previ favorable de l’interven-
tor, la garantia definitiva de 435.200 pessetes, consti-
tuïda a la Dipositaria Municipal el dia 25 de setembre
de 1998, amb el taló-resguard núm. 59.337, per a res-
pondre del contracte relatiu a la reparació d’esquerdes
a les façanes del CP Barcelona, pel seu acabament, i
donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Construcciones Zeta-3, SA,
amb l’informe previ favorable de l’interventor, la ga-
rantia definitiva de 279.829 pessetes, constituïda a la
Dipositaria Municipal el dia 23 de novembre de 1998,
amb el taló-resguard núm. 59.930, per a respondre
del contracte relatiu a les obres de condicionament
de la vorera corresponent als números parells de
l’avinguda Diagonal entre el carrer de González
Tablas i el carrer de Manuel Ballbé, pel seu acaba-
ment, i donar-ne coneixement a la propera reunió del
Ple del Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Construcciones Zeta-3, SA,
amb l’informe previ favorable de l’interventor, la ga-
rantia definitiva de 455.165 pessetes, constituïda a la
Dipositaria Municipal el dia 23 de novembre de 1998,
amb el taló-resguard núm. 59.931, per a respondre
del contracte relatiu a les obres de condicionament
de la vorera corresponent als números parells del
carrer de Manuel Ballbé, pel seu acabament, i donar-
ne coneixement a la propera reunió del Ple del Con-
sell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva de 199.984 pessetes, constituïda a la Dipo-
sitaria Municipal el dia 12 de novembre de 1998, amb
el taló-resguard núm. 59.793, per a respondre del
contracte relatiu a les obres de l’enderrocament de
l’edifici de la travessera de les Corts, núm. 216, pel
seu acabament, i donar-ne coneixement a la propera
reunió del Ple del Consell Municipal del Districte de
les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva de 51.968 pessetes, constituïda a la Diposi-
taria Municipal el dia 12 de novembre de 1998, amb
el taló-resguard núm. 59.794, per a respondre del
contracte relatiu a les obres d’execució de l’enderro-
cament de l’edifici de la travessera de les Corts, núm.
94, pel seu acabament, i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Dis-
tricte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Ferrovial Conservación, SA,
amb l’informe previ favorable de l’interventor, la ga-
rantia definitiva de 72.764 pessetes, constituïda a la
Dipositaria Municipal el dia 17 de desembre de
1998, amb el taló-resguard núm. 60.517, per a res-
pondre del contracte relatiu a les obres de condicio-
nament zona jocs infantils de la plaça del Sol de
Baix, pel seu acabament, i donar-ne coneixement a
la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Ferrovial Conservacioón, SA,
amb l’informe previ favorable de l’interventor, la ga-
rantia definitiva de 139.499 pessetes, constituïda a la
Dipositaria municipal el dia 17 de desembre de 1998,
amb el taló-resguard núm. 60.518, per a respondre
del contracte relatiu a les obres de supressió de guals
d’accessos de vehicles, pel seu acabament, i donar-
ne coneixement a la propera reunió del Ple del Con-
sell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Construccions i Instal·lacions
Rin, SA, amb l’informe previ favorable de l’interventor,
la garantia definitiva de 156.640 pessetes, constituïda
a la Dipositaria Municipal el dia 29 de juliol de 1998,
amb el taló-resguard núm. 58.965, per a respondre
del contracte relatiu a les obres de millora a l’escola
bressol Bambi, pel seu acabament, i donar-ne conei-
xement a la propera reunió del Ple del Consell Muni-
cipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Construccions i instal·lacions
Rin, SA, amb l’informe previ favorable de l’interventor,
la garantia definitiva de 65.679 pessetes, constituïda
a la Dipositaria Municipal el dia 3 de desembre de
1998, amb el taló-resguard núm. 60.208, per a res-
pondre del contracte relatiu a les obres de condicio-
nament de la tanca del carrer d’Evarist Arnús del CP
Barcelona, pel seu acabament, i donar-ne coneixe-
ment a la propera reunió del Ple del Consell Munici-
pal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Construccions i Instal·lacions
Rin, SA, amb l’informe previ favorable de l’interventor,
la garantia definitiva de 48.466 pessetes, constituïda
a la Dipositaria Municipal el dia 3 de desembre de
1998, amb el taló-resguard núm. 60.212, per a res-
pondre del contracte relatiu a l’adequació a la norma-
tiva d’incendis del CP Les Corts (1a fase), pel seu
acabament, i donar-ne coneixement a la propera reu-
nió del Ple del Consell Municipal del Districte de les
Corts.

Cancel·lar i tornar a Construccions i Instal·lacions
Rin, SA, amb l’informe previ favorable de l’interventor,
la garantia definitiva de 66.986 pessetes, constituïda
a la Dipositaria Municipal el dia 11 de desembre de
1998, amb el taló-resguard núm. 60.386, per a res-
pondre del contracte relatiu al condicionament de la
cuina del CP Duran i Bas, pel seu acabament, i do-
nar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Garedo, SA, amb l’informe pre-
vi favorable de l’interventor, la garantia definitiva de
173.283 pessetes, constituïda a la Dipositaria Munici-
pal el dia 17 de desembre de 1998, amb el taló-res-
guard núm. 60.537, per a respondre del contracte
núm. 98006971 relatiu a les obres de condicionament
de l’aplacat de la façana del col·legi Santa Teresita,
cantonada amb el carrer de Constança, pel seu aca-
bament, i donar-ne coneixement a la propera reunió
del Ple del Consell Municipal del Districte de les
Corts.

Cancel·lar i tornar a Garedo, SA, amb l’informe pre-
vi favorable de l’interventor, la garantia definitiva de
79.705 pessetes, constituïda a la Dipositaria Munici-
pal el dia 17 de desembre de 1998, amb el taló-res-
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guard núm. 60.538, per a respondre del contracte
núm. 98006987 relatiu a les obres de condicionament
de l’aplacat de la façana del poliesportiu l’Illa, canto-
nada amb el carrer de Constança, pel seu acaba-
ment, i donar-ne coneixement a la propera reunió del
Ple del Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Necso Entrecanales Cubiertas,
SA, amb l’informe previ favorable de l’interventor, la
garantia definitiva de 47.638 pessetes, constituïda a
la Dipositaria Municipal el dia 13 de gener de 1998,
amb el taló-resguard núm. 56.154, per a respondre
del contracte relatiu a les obres d’accessibilitat a la
via pública del Districte de les Corts (avinguda Diago-
nal, entre els carrers de Numància i de Martí Julià)
pel seu acabament, i donar-ne coneixement a la pro-
pera reunió del Ple del Consell Municipal del Districte
de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Necso Entrecanales Cubiertas,
SA, amb l’informe previ informe favorable de l’inter-
ventor, la garantia definitiva d’1.331.865 pessetes,
constituïda a la Dipositaria Municipal el dia 26 de no-
vembre de 1997, amb el taló-resguard núm. 54.678,
per a respondre del contracte relatiu a les obres d’ac-
cessibilitat a la via pública del Districte de les Corts
(avinguda Diagonal) pel seu acabament, i donar-ne
coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar, amb l’informe previ favorable de
l’interventor, la garantia definitiva de 192.623 pesse-
tes, constituïda a la Dipositaria Municipal el dia 20 de
novembre de 1997 amb el taló-resguard núm. 54.552,
en benefici de Etra Catalunya, SA, per a respondre
del contracte relatiu a la regulació del trànsit a la in-
tersecció de l’avinguda Diagonal – Gandesa pel seu
acabament, i donar-ne coneixement a la propera reu-
nió del Ple del Consell Municipal del Districte de les
Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia de-
finitiva de 70.000 pessetes, constituïda a la Dipositaria
Municipal el dia 15 de desembre de 1997, amb el taló-
resguard núm. 55.671, per a respondre de l’ampliació
del contracte relatiu a les brigades de manteniment de
voreres, espais verds, mobiliari i senyalització del Dis-
tricte de les Corts per a l’any 1997, pel seu acabament,
i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva de 400.000 pessetes, constituïda a la Dipo-
sitaria Municipal el dia 28 de febrer de 1997 amb el
taló-resguard núm. 51.085, per a respondre del con-
tracte relatiu a les brigades de manteniment de vore-
res, espais verds, mobiliari i senyalització del Districte
de les Corts per a l’any 1997, pel seu acabament, i
donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia

definitiva de 115.212 pessetes, constituïda a la Dipo-
sitaria Municipal el dia 19 d’octubre de 1992, amb el
taló resguard 36.273, per a respondre del contracte
relatiu a les obres de modificació i adequació dels
passos de vianants de les voreres de la travessera de
les Corts entre els carrers del Comandant Benítez i
de Vallespir, la cruïlla formada pels carrers de la Po-
bla de Lillet i de Fígols i dos passos d’accés al col·legi
Duran i Bas, pel seu acabament, i donar-ne coneixe-
ment a la propera reunió del Ple del Consell Munici-
pal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva de 39.571 pessetes, constituïda a la Diposi-
taria Municipal el dia 11 de desembre de 1997, amb
el taló resguard 55.340, per a respondre del contracte
relatiu a la construcció del conducte per al cable de fi-
bra òptica de la Seu del Districte al centre cívic Can
Déu, pel seu acabament, i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Dis-
tricte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva de 67.408 pessetes, constituïda a la Diposi-
taria Municipal el dia 9 de maig de 1996, amb el taló
resguard núm. 49.692, per a respondre del contracte
relatiu a les brigades de manteniment de voreres, es-
pais verds, mobiliari i senyalització, pel seu acaba-
ment, i donar-ne coneixement a la propera reunió del
Ple del Consell Municipal del Districte de les Corts.

Cancel·lar i tornar a Auxiliar de Obra Civil, SA, amb
l’informe previ favorable de l’interventor, la garantia
definitiva 501.371 pessetes, constituïda a la Diposita-
ria Municipal el dia 28 de febrer de 1997, amb el taló-
resguard núm. 51.086, per a respondre de l’ampliació
del contracte relatiu a les brigades de manteniment
de locals, espais i vials urbans, neteja de solars i al-
tres actuacions del Districte de les Corts, per a l’any
1997, pel seu acabament, i donar-ne coneixement a
la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte de les Corts.

Aprovar l’informe relatiu al Projecte d’ordenació
dels accessos al Palau de Congressos de Catalunya.

Aprovar la proposta de modificació dels articles 91,
92, 93, 94 i 96 de l’Ordenança de millora del paisatge
urbà, relatius a la implantació d’antenes i altres
instal·lacions de telefonia mòbil.

Aprovar la modificació del Pla General Metropolità
per a la definició dels nous equipaments residencials
- habitatges per a joves

Aprovar la proposta de canvi de nom de la plaça de
Rosés pel de “plaça de Can Rosés” formulada pel
Consell Assessor de l’Arxiu Municipal d’aquest Dis-
tricte.

Constituir un Consell de participació en l’àmbit de
la modificació del PGM d’Europa-Anglesola, on figu-
ren representades les entitats públiques i privades
en el desenvolupament de l’esmentat instrument
d’ordenació.
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Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi

Fe d’errades.  S’ha detectat una errada material en
el full corresponent als acords de la sessió ordinària
del Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de 30
de març del 2000 (Gaseta Municipal, núm. 16, de
20 de maig de 2000, pàgina 888), tota vegada que en
el darrer paràgraf, referent als preus públics on diu:

“Votar favorablement la proposta de preus públics
dels centres cívics del Districte, elaborada pels Ser-
veis Personals del Districte.”

Hauria de dir:
“S’emet vot desfavorable a la proposta de preus

públics dels centres cívics del Districte, elaborada
pels Serveis Personals del Districte.”

La qual cosa es rectifica d’acord amb allò que
preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú.

Districte 6. Gràcia

Acords sessió de 27 d’abril de 2000

Havent-se detectat una errada en la documentació
lliurada a aquesta Oficina es torna a publicar íntegra-
ment l’acord:

Aprovar l’acta de la sessió anterior.
Informar favorablement els 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 d’ordenació vo-
lumètrica de l’illa delimitada pels carrers de la

Mare de Déu de la Salut, d’Antequera, de l’Es-
corial, de Molist i de la riera de Can Toda.

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

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

Aprovar l’acord d’ordenació de les places i espais
públics del Districte per a l’any 2000.

Aprovar el projecte de Carta Europea de salva-
guarda dels Drets Humans a la ciutat.

Aprovar les subvencions del Districte per a l’any 2000.
Donar el nom de Safo (poetessa grega del segle VI

aC. que va cantar a l’amor entre dones) a un carrer,
font o plaça del Districte.

Districte 9. Sant Andreu

Acords sessió de 18 de maig de 2000

Aprovar l’acta de la sessió anterior.

Despatx d’ofici.
Quedar assabentat de la transmissió dels drets do-

minicals dels terrenys de la Pista Vèlia (Pardo - Riera
d’Horta - Vèlia - Ignasi de Ros) del Club Patí Congrés
a l’Ajuntament de Barcelona.

Quedar assabentat de les concessions de subven-
cions per part de la Comissió de Subvencions per a
l’exercici 2000 de les Comissions següents:

Participació Ciutadana, 5.524.300; Cultura,
10.760.000; Esports, 4.885.000; Educació,
1.405.000; Dona, 380.000; Gent Gran, 1.890.000; i
Joventut, 3.860.000.

Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de

Govern del Districte de Sant Andreu, de data 4 de
maig de 2000, que fou el següent:

“Aprovar els preus màxims autoritzats de consumi-
cions als bars-cafeteries dels casals d’avis del Distric-
te de Sant Andreu i per als seus socis, per a l’any
2000, segons la relació següent:
Cafè ....................................... 80 pessetes (0,48 € )
Tallat ..................................... 85 pessetes (0,51 € )
Tallat descafeïnat .................. 85 pessetes (0,51 € )
Cafè amb llet ......................... 100 pessetes (0,60 € )
Cafè descafeïnat amb llet ..... 100 pessetes (0,60 € )
Got de llet .............................. 80 pessetes (0,48 € )
Batuts .................................... 115 pessetes (0,69 € )
Infusions ................................ 60 pessetes (0,36 € )
Orxata ................................... 115 pessetes (0,69 € )
Xocolata ................................ 115 pessetes (0,69 € )
Refrescs ................................ 90 pessetes (0,54 € )
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Sucs ...................................... 95 pessetes (0,57 € )
Aigua mineral ........................ 70 pessetes (0,42 € )

La resta de begudes no alcohòliques es deixa a
preu lliure de mercat, i és el concessionari qui en pot
fixar el preu.

Pel que fa a la resta de begudes amb contingut al-
cohòlic, se’n recomana la no expedició.

Aquests preus regiran fins al 31 de desembre de
2000, i seran d’actualització automàtica els anys se-
güents, d’acord amb l’IPC de l’any anterior.”

Cancel·lar i tornar la garantia dipositada per l’em-
presa Ferrovial Conservación, SA, per a respondre
del contracte relatiu a la dotació de material esportiu
a la pista del carrer de Capella, per un import de
69.241 pessetes, segons taló resguard 62.014.

Cancel·lar i tornar la garantia dipositada per l’em-
presa IMES, SA, per a respondre del contracte relatiu
a l’obra civil de la instal·lació d’enllumenat al carrer
del Cardenal Tedeschini i de la Comtessa Pardo
Bazán, per un import de 188.462 pessetes, segons
taló resguard 61.290.
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DISPOSICIONS D’INTERÈS PER A
L’AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado , el Diari Oficial de la Generalitat  i
el Butlletí Oficial de la Província . Maig 2000

Cultura
O /2000 26-IV Aprova les bases que han de regir la concessió de subven- (DOGC núm. 3138

cions en matèria de patrimoni documental de 12-V-2000)

R /2000 25-IV Aprova les línies prioritàries de les intervencions arqueològi- (DOGC núm. 3140
ques a realitzar l’any 2000 i obre convocatòria pública per a de 16-V-2000)
la concessió de subvencions

R /2000 26-IV Convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a (DOGC núm. 3140
persones físiques, entitats privades sense finalitat de lucre i de 16-V-2000)
entitats locals, en matèria de patrimoni documental durant
l’any 2000

Finances
O /2000 26-IV Índex de preus de mà d’obra i materials corresponents als me- (BOE núm. 118 de

sos de setembre, octubre i novembre de 1999, aplicables a la 17-V-2000)
revisió de preus de contractes de les Administracions públiques

Ll 3/2000 19-V Pressupostos de la Generalitat (DOGC núm. 3149
de 22-V-2000)

Ll 4/2000 26-V Mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3149
de 29-V-2000)

Joventut
R /2000 17-IV Aprova les bases per a la concessió de subvencions per a (DOGC núm. 3131

actuacions relacionades amb el món juvenil a Catalunya de 3-V-2000)

R /2000 19-IV Convoca concurs públic per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 3134
per a plans i projectes de dinamització juvenil organitzats de 8-V-2000)
per ens locals, corresponents a l’any 2000

Sanitat
D 177/2000 15-V Modifica la disposició transitòria única del D 95/2000, de 22 (DOGC núm. 3148

de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries apli- de 26-V-2000)
cables a les piscines d’ús públic

Serveis socials
O /2000 5-V Convocatòria pública per a l’establiment de convenis i l’ator- (DOGC núm. 3143

gament de subvencions en matèria de serveis socials d’aten- de 19-V-2000)
ció a la infància a ajuntaments, consells comarcals i entitats
d’iniciativa social de Catalunya

D 176/2000 15-V Modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació (DOGC núm. 3148
del Sistema Català de Serveis Socials de 26-V-2000)

RESUM

Cultura
L’Ordre, de 26 d’abril de 2000, del Departament de

Cultura de la Generalitat, aprova les bases que han
de regir la concessió de subvencions per potenciar el
coneixement, l’estudi i la difusió del patrimoni docu-
mental i arxivístic de Catalunya mitjançant el suport a

l’elaboració d’instruments de descripció de fons docu-
mentals conservats en arxius.

Per Resolució, de 25 d’abril de 2000, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, aprova les línies
prioritàries d’actuació en matèria d’intervencions ar-
queològiques a subvencionar per a l’any 2000 i dispo-
sa que poden optar a aquesta convocatòria persones
físiques, entitats privades sense finalitat de lucre i
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corporacions locals que tinguin previst realitzar actua-
cions de les establertes.

Per Resolució, de 26 d’abril de 2000, del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, es convoca con-
curs públic per a la concessió de subvencions a per-
sones físiques, entitats privades sense finalitat de
lucre i entitats locals per a l’elaboració d’instruments
de descripció de fons documentals conservats en ar-
xius, per realitzar en l’any 2000.

Finances
Per Ordre de 26 d’abril de 2000, del Ministeri

d’Economia i Hisenda, es publiquen els índex de
preus de mà d’obra i materials corresponents al me-
sos de setembre, octubre i novembre de 1998, aplica-
bles a la revisió de preus de contractes de les Admi-
nistracions públiques.

La Llei 3/2000, de 19 de maig, aprova els pressu-
postos de la Generalitat que mantenen la mateixa es-
tructura dels darrers anys.

La Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives, incorpora un total de 32 articles es-
tructurats en dos títols, el primer relatiu a mesures fis-
cals i el segon a mesures administratives. En el títol I,
s’hi destaquen les mesures relatives als impostos ce-
dits per l’Estat a la Generalitat, les mesures relatives
als tributs propis, la taxa afegida per la Generalitat
per l’emissió de certificacions de presentació de pro-
jectes tècnics d’infraestructures comunes de teleco-
municacions i modificacions de taxes regulades a la
Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya. El Títol II in-
clou algunes disposicions amb relació a l’àmbit com-
petència del medi ambient, disposicions en matèria
de personal, disposicions sobre finances i patrimoni i
disposicions sobre l’empresa pública catalana.

Joventut
Per Resolució de 17 d’abril de 2000, de la Presi-

dència de la Generalitat, s’aproven les bases que han
de regir la concessió de subvencions l’objecte de les

quals sigui el foment i la promoció de l’associacionis-
me juvenil i el foment de la integració dels joves a la
societat.

Per Resolució, de 19 d’abril de 2000, de la Presi-
dència de la Generalitat, s’obre convocatòria pública
per a la concessió de subvencions per a plans i pro-
jectes de dinamització juvenil organitzats per ens lo-
cals durant l’any 2000.

Sanitat
El Decret 177/2000, de 15 de maig, del Departa-

ment de Sanitat i Seguretat Social de la Generali-
tat, modifica la disposició transitòria única del Decret
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús pú-
blic en el sentit que els titulars de les piscines auto-
ritzades d’acord amb el Decret 193/1997, de 19 de
maig, disposaran d’un termini de sis mesos per
adreçar a l’Ajuntament corresponent la documenta-
ció exigida als efectes d’autorització preceptiva.

Serveis socials
L’Ordre, de 5 de maig de 2000, del Departament

de Justícia de la Generalitat, obre convocatòria públi-
ca per a l’establiment de convenis i l’atorgament de
subvencions en matèria de serveis socials d’atenció a
la infància a ajuntaments, consells comarcals i enti-
tats d’iniciativa social de Catalunya. La finalitat
d’aquests convenis és la coordinació, la col·laboració
i la cooperació amb entitats locals, comarcals o priva-
des en la prestació de serveis socials d’atenció a la
infància.

El Decret 176/2000, de 15 de maig, de la Presidèn-
cia de la Generalitat, modifica diversos articles del
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sis-
tema català de serveis socials, amb la finalitat de re-
forçar la protecció dels usuaris dels serveis socials
quant a la qualitat dels serveis que reben els establi-
ments residencials, especialment pel que fa a la ca-
pacitació dels responsables de la direcció i del funcio-
nament del servei o establiment.
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BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON-
VOCATÒRIA D’UN CONCURS PER A LA PROVI-
SIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MU-
NICIPAL D’EDUCACIÓ.
(Aprovades per Resolució de Gerència de l’Ins-
titut Municipal d’Educació, de data 29 de maig
de 2000)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo-
ca concurs per a la provisió d’un lloc de treball de
l’IMEB que consta a l’annex, d’acord amb les condi-
cions específiques que s’indiquen i amb els requisits
comuns que es fixen a continuació.

REQUISITS COMUNS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es-
tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l’Ajun-
tament de Barcelona o contractat laboral fix de l’A-
juntament de Barcelona o de l’IMEB, haver prestat un
mínim d’un any de serveis actius en propietat o amb
contracte laboral indefinit i no pertànyer a les classes
de Guàrdia Urbana o Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de ser-
veis, inclosos els serveis anteriors en altres Adminis-
tracions públiques que hagin estat formalment reco-
neguts, 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-

PERSONAL

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 direc-
ta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si es-
cau, en funció de les matèries, la durada i l’avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres que s’indiquen a
l’annex:

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 a qualsevol oficina de Registre
de l’Ajuntament, o a qualsevol dels Registres Munici-
pals, inclòs l’Institut Municipal d’Informàtica, en el ter-
mini de quinze 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.

Per a cada concurs s’ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po-
drà utilitzar l’imprès normalitzat de què es disposa al
Registre General de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Infor-
mació de Personal, a les seus dels Districtes o a l’Ins-
titut Municipal d’Educació (plaça d’Espanya, núm. 5).

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

Els llocs de treball objecte de la present convocatò-
ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà apli-
car els sistemes d’acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin 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 diferents
concursos convocats haurà d’optar per una d’elles dins
el termini dels tres dies hàbils següents al de l’exposi-
ció en el taulers d’anuncis del Servei de Recursos Hu-
mans de la proposta de la Junta de Valoració de l’últim
concurs en què hagi obtingut la plaça.
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Per a tot allò no estipulat expressament en aques-
ta convocatòria, s’estarà a allò que disposen les Ba-
ses Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de
juliol de 1988, i la normativa legal i reglamentària
corresponent.

Annex
Concurs 97/00. Responsable d’Administració amb

funcions de suport a la Gestió Econòmica de Recur-
sos Humans

Responsable d’Administració amb funcions
de suport a la Gestió Econòmica de Recursos
Humans
Concurs 97/00

Lloc de treball adscrit al Servei de Recursos Hu-
mans de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i
situat a la plaça d’Espanya, núm. 5.

Nivell 18 i específic de responsabilitat mensual de
18.627 pessetes, segons catàleg de 2000 (1899Y).

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

Funcions principals
– Fer l’assistència administrativa i de gestió al pro-

grama de gestió econòmica de personal.
– Actualització de les variables que afecten l’elabo-

ració de la nòmina del personal de l’IMEB.
– Actualització de les altes, baixes i liquidacions de

contractes.
– Confecció i procés de la nòmina.
– Comptabilització de la nòmina (SIGEF i elabora-

ció de documents comptables).
– Confecció de les assegurances socials i posterior

tractament per les cotitzacions (Sistema RED).
– Confecció d’informes per disposicions de Gerèn-

cia (triennis, sexennis, premis d’antiguitat, …).
– Confecció d’informes per explotació de dades

del SIP.

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, en funció

del barem següent:
Tasques de suport per a la confecció de
nòmines, fins a .......................................... 3 punts
Utilització habitual d’eines i aplicacions
informàtiques de suport a la gestió (es-
pecialment SIP i SIGEF), fins a ................ 2 punts
Confecció d’informes, fins a ...................... 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball ofert, fins 1 punt.

3. Exercici. La Junta de Valoració podrà convocar
una prova professional. En cas de realitzar-se l’es-
mentada prova es puntuarà fins a un màxim de 4
punts.

4. Característiques personals: La Junta de Valora-
ció podrà convocar els/les candidats/tes per a l’ava-
luació d’aquest apartat mitjançant els sistemes d’a-
preciació que consideri més adequats i els valorarà
fins a un màxim de 4 punts.

Puntuació mínima
Si s’avaluen tots els apartats: 10 punts.
Si no s’avalua l’apartat opcional de característiques

personals, la puntuació mínima serà la meitat de la
puntuació total (mèrits comuns més mèrits comple-
mentaris) que poden obtenir els/les candidat/es.

Junta de valoració:
Presidència
Sr. Manel Blasco i Legaz, gerent de l’Institut Muni-

cipal d’Educació de Barcelona.
Vocalies
Sr. Josep M. Rius i Medina, director de Recursos i

Serveis Generals de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, o persona en qui delegui.

Sr. Antoni Gallardo i Lozano, cap del Servei de Re-
cursos Humans de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, o persona en qui delegui.

Sr. Miquel García i Gázquez, cap del Programa de
Gestió Econòmica de Personal de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona, o persona en qui delegui.

Sra. Montserrat Señal i Ribera, secretària de l’Insti-
tut Municipal d’Educació.

Representants, titular i suplent, de la Junta de Per-
sonal i Comitè d’Empresa de l’IMEB.
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ANUNCIS

Concursos

Per delegació de l’Alcaldia, en data 16 de maig de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars i altra documentació
complementària que ha de regir el concurs per a l’ad-
judicació del contracte de subministrament de 1.600
polos i 1.600 samarretes d’intervenció, per al perso-
nal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vament, durant els anys 2000 i 2001, d’acord amb les
condicions següents:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.
c) Núm. d’expedient: 527/00.
d) Núm. de contracte: 00001861.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 1.600

polos i 1.600 samarretes d’intervenció per al per-
sonal del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament, durant els anys 2000 i 2001.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
b) Termini d’execució: Dos mesos, a comptar des

del dia següent al de la formalització del contracte
per a l’any 2000 i per a l’any 2001, dos mesos des
de l’1 de gener de 2001.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 12.528.000 pessetes (75.294,80 euros)

IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

6.264.000 pessetes (37.674,40 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2001:

6.264.000 pessetes (37.674,40 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 250.560 de pessetes (1.505,90 euros).
Definitiva: 4 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 15 dies naturals a comptar des del se-
güent al de publicació de l’anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre situat al Depar-
tament d’Administració del Sector de la Via Públi-
ca (plaça de Carles Pi i Sunyer, s/n, 2a planta, de
Barcelona) o en qualsevol altra oficina del Regis-
tre General. Si l’últim dia és festiu a la localitat de
l’òrgan de contractació, s’entendrà prorrogat el
termini fins al primer dia hàbil següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil després del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 17 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Per delegació de l’Alcaldia, en data 19 de maig de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars i altra documen-
tació complementària que ha de regir el concurs per
a l’adjudicació del contracte de subministrament de
36 turismes patrulla per al servei policíac a la Guàr-
dia Urbana de Barcelona, durant l’any 2000, el
manteniment integral programat durant tres anys o
115.000 km. i altres reparacions no programades in-
closes en el plec de condicions durant tres anys o
115.000 km., d’acord amb les condicions següents

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.
c) Núm. d’expedient: 288/00.

Núm. de contracte: 00001832, 00001833.
d) Data tramesa fax al DOCE: 22 de maig de 2000.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 36 tu-

rismes patrulla per al servei policíac a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, durant l’any 2000, el man-
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teniment integral programat durant tres anys o
115.000 km. i altres reparacions no programades
incloses en el plec de condicions durant tres anys
o 115.000 km.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: Tres mesos, a comptar des

del dia següent al de la formalització del con-
tracte. Pel que respecta al manteniment, tant l’in-
tegral com per a les altres reparacions, aquest
contracte s’iniciarà des del dia després al lliura-
ment dels vehicles objecte del present contracte i
tindrà una durada de tres anys o 115.000 km.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 135.036.224 pessetes (811.584,05

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

92.640.224 pessetes (556.778,96 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2001:

14.132.000 pessetes (84.935,03 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2002:

14.132.000 pessetes (84.935,03 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2003:

14.132.000 pessetes (84.935,03 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 2.700.724 pessetes (16.231,68 euros).
Definitiva: el 4 per 100 de l’import de l’adjudicació.

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

determini l’última data de les dues següents: que
es compleixin 15 dies naturals des de la data de
publicació de l’anunci de la licitació en el BOE o
del dia en què es compleixin 52 dies naturals des
de la data de remissió de l’anunci de la licitació en
el DOCE.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre del Departament
d’Administració del Sector de la Via Pública (plaça
de Carles Pi i Sunyer, s/n, 2a planta, de Barce-
lona) o en qualsevol altra oficina del Registre Ge-
neral. Si l’últim dia és festiu a la localitat de l’òrgan
de contractació, s’entendrà prorrogat el termini
fins al primer dia hàbil següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari

Barcelona, 22 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Per delegació de l’Alcaldia, en data 19 de maig de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars i altra documentació
complementària que ha de regir el concurs per a l’ad-
judicació del contracte de subministrament de cinc
furgonetes per al servei policíac a la Guàrdia Urbana
de Barcelona, durant l’any 2000, el manteniment inte-
gral programat durant tres anys o 120.000 km. i altres
reparacions no programades incloses en el plec de
condicions durant tres anys o 120.000 km., d’acord
amb les condicions següents

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.
c) Núm. d’expedient: 313/00.

Núm. de contracte: 00001830 – 00001831.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de cinc

furgonetes per al servei policíac a la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona, durant l’any 2000, el manteni-
ment integral programat durant tres anys o
120.000 km. i altres reparacions no programades
incloses en el plec de condicions durant tres anys
o 120.000 km.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: Tres mesos, a comptar des

del dia següent al de la formalització del contrac-
te. Pel que respecta al manteniment, tant l’integral
com per a les altres reparacions, aquest contracte
s’iniciarà des del dia després del lliurament dels
vehicles objecte del present contracte i tindrà una
durada de tres anys o 120.000 km.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 30.171.000 pessetes (181.331,36

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

19.551.000 pessetes (117.503,88 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2001:

3.540.000 pessetes (21.275,83 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2002:

3.540.000 pessetes (21.275,83 euros) IVA inclòs.
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A càrrec del Pressupost Municipal de 2003:
3.540.000 pessetes (21.275,83 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 603.420 pessetes (3.626,63 euros).
Definitiva: El 4 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
a) Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 15 naturals a comptar des del següent
al de publicació de l’anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre situat al Departa-
ment d’Administració del Sector de la Via Pública
(plaça de Carles Pi i Sunyer, s/n, 2a planta, de
Barcelona) o en qualsevol altra oficina del Regis-
tre General. Si l’últim dia és festiu a la localitat de
l’òrgan de contractació, s’entendrà prorrogat el
termini fins al primer dia hàbil següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 22 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Per delegació de l’Alcaldia, en data 19 de maig de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàusu-
les administratives particulars i altra documentació
complementària que ha de regir el concurs per a l’adju-
dicació del contracte de subministrament de 740 cami-
soles i 1.480 pantalons d’intervenció per al personal
del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ment de l’Ajuntament de Barcelona, per als anys 2000
i 2001, d’acord amb les condicions següents

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.

c) Núm. d’expedient: 529/00.
Núm. de contracte: 00001862.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 740

camisoles i 1.480 pantalons d’intervenció per al
personal del Servei de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona,
per als anys 2000 i 2001.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: Per a l’any 2000, dos me-

sos a comptar des del dia següent al de la for-
malització del contracte, i per a l’any 2001, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2001.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 25.160.562 pessetes (151.218,02

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

12.580.281 pessetes (75.609,01 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2001:

12.580.281 pessetes (75.609,01 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 503.211 pessetes (3.024,36 euros).
Definitiva: 4 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 15 dies naturals a comptar des del se-
güent al de publicació de l’anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre situat al Departa-
ment d’Administració del Sector de la Via Pública
(plaça de Carles Pi i Sunyer, s/n, 2a planta, de
Barcelona) o en qualsevol altra oficina del Regis-
tre General. Si l’últim dia és festiu a la localitat de
l’òrgan de contractació, s’entendrà prorrogat el
termini fins al primer dia hàbil següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
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c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 22 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Per delegació de l’Alcaldia, en data 19 de maig de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars i altra documentació
complementària que ha de regir el concurs per a l’ad-
judicació del contracte de subministrament de 810
guants d’intervenció per al personal del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajun-
tament de Barcelona, per als anys 2000 i 2001,
d’acord amb les condicions següents

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.
c) Núm. d’expedient: 530/00.

Núm. de contracte: 00001863.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 810

guants d’intervenció per al personal del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’A-
juntament de Barcelona, per als anys 2000 i 2001.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: Per a l’any 2000, dos mesos

a comptar des del dia següent al de la formalitza-
ció del contracte, i per a l’any 2001, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’1 de gener del
2001.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 7.281.900 pessetes (43.765,10 euros)

IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

3.640.950 pessetes (21.882,55 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2001:

3.640.950 pessetes (21.882,55 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 145.638 pessetes (875,30 euros).
Definitiva: 4 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.

f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 15 dies naturals a comptar des del se-
güent al de publicació de l’anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre situat al Departament
d’Administració del Sector de la Via Pública (plaça
de Carles Pi i Sunyer, s/n, 2a planta, de Barcelona)
o en qualsevol altra oficina del Registre General. Si
l’últim dia és festiu a la localitat de l’òrgan de con-
tractació, s’entendrà prorrogat el termini fins al pri-
mer dia hàbil següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 22 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Mitjançant resolució del gerent municipal, de 25 de
maig de 2000, es resol aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques per a la contractació de la redacció de la
Modificació del Pla General Metropolità en el sector
del Bon Pastor.

També s’anuncia concurs, per procediment obert,
per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, d’a-
cord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Administra-

ció Sector d’Urbanisme.
c) Número d’expedient i núm. contracte: 56/2000

(núm. contracte 00002126).

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contractació de la redac-

ció de la Modificació del Pla General Metropolità
en el sector del Bon Pastor.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d’execució: Barcelona.
d) Termini d’execució: La durada màxima del con-

tracte serà de dos anys.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
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b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 8.987.300 pessetes (16% IVA inclòs)

54.014,76 € .
Pressupost 2000: 6.740.475 pessetes.
Pressupost 2001: 2.246.825 pessetes.

5. Garanties.
Provisional: No.
Definitiva: el 4% de l’import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
6.1 Informació:
a) Entitat: Departament d’Informació i Documentació

Urbanística del Sector d’Urbanisme.
b) Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 230, 2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08018.
d) Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16

a 18 hores; i divendres, de 9 a 14 hores. Horari
d’estiu: del 24 de juny al 24 de setembre, de di-
lluns a divendres, de 9 a 14 hores.

e) Telèfon: 93 291 45 14 / 93 291 44 06.
f) Telefax: 93 291 45 30.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior a la presentació de pliques.
6.2 Documentació:

Copisteria ATB, riera de Sant Miquel, núm. 44,
08006 Barcelona, telèfon 93 415 12 06.

7. Requisits específics del contractista
Els que s’especifiquen a la clàusula 23 del plec de

clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de partici-
pació
a) Data límit de presentació: Fins al dia 12 de juliol

de 2000.
b) Documentació a presentar: La que s’indica al plec

de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:

1a Entitat: Registre General d’Urbanisme.
2a Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 230, planta
2a (de dilluns a divendres, de 8,30 a 18 hores.
Horari d’estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost, de di-
lluns a divendres, de 8,15 a 14,15 hores).
3a Localitat i codi postal: Barcelona 08018.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Gerència d’Urbanisme - Sala de reunions.
b) Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 240, planta 4a.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data d’obertura de les proposicions: 14 de juliol

de 2000.
d) Hora: 09,00 hores.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, juny de 2000, la secretària delegada,
PD, Natàlia Amorós i Bosch.

Notificacions

En compliment del que disposa l’article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l’expedient seguit sota el núme-
ro 25564/99 pel Servei de Mercats de l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona, sobre renúncia de la
parada núm. 388 del mercat municipal de l’Abacería,
es notifica a la titular de l’autorització d’ús de la para-
da esmentada, Sra. Iluminada Álvarez i Requena, a
l’últim domicili conegut de la qual han estat rebutja-
des les notificacions que li han estat dirigides, que
l’Alcaldia en data 19 de gener de 2000 ha disposat:

“Declarar extingida l’autorització que empara l’ús
de la parada núm. 388, de denominació ous, del mer-
cat municipal de l’Abacería, que figura a nom de la
Sra. Iluminada Álvarez i Requena, per renúncia ex-
pressa i escrita de la mateixa persona, a l’empara de
la lletra a) de l’article 42 de l’Ordenança de mercats, i
deixar la parada esmentada en situació de vacant i
revocada l’autorització d’ús corresponent.”

Barcelona, 5 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb els expedients seguits sota els
números 25384/99 i 25401/1999 pel Servei de Mer-

cats de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre traspàs de la parada 23 i el dipòsit-magatzem
núm. 63 del mercat de la Vall d’Hebron, es notifica a
la cedent de l’esmentat traspàs, a l’últim domicili co-
negut de la qual han estat rebutjades les notificacions
que li han estat dirigides, que l’Alcaldia en data 24 de
desembre de 1999 ha disposat:

“Aprovar el canvi de titularitat de l’autorització d’ús
de la parada 23 i del dipòsit-magatzem núm. 63 del
mercat de la Vall d’Hebron, amb pagament previ de
les taxes fixades a l’Ordenança fiscal de mercats, se-
gons consten als respectius expedients, sol·licitats
per la Sra. Josefa Martínez i Molina, en qualitat de
cedent, i pel Sr. Juan José Córcoles i Ferrero, en
qualitat de cessionari.”

Barcelona, 8 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.
23059/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre caducitat de la parada núm. 3 especial del
mercat municipal de Sants, es notifica a la seva titu-
lar, la Sra. M. Carmen Duque i Miquel, a l’últim do-
micili conegut de la qual han estat rebutjades les no-
tificacions que li han estat adreçades, la resolució
que es transcriu a continuació:
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“Imposar a la titular de l’autorització d’ús de la pa-
rada núm. 3 especial del mercat municipal de Sants,
la Sra. M. Carmen Duque i Miquel, la sanció de pèr-
dua de l’autorització que empara l’ús del lloc de ven-
da esmentat, per comissió de la infracció assenyala-
da a l’article 42.i) de la mateixa Ordenança (per
parada tancada sense autorització municipal des del
mes de juliol de 1998) de l’Ordenança municipal de
mercats, considerada falta greu per l’article 92.B.c)
de l’Ordenança que s’aplica; 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 10 dies, deixi
la parada a disposició de l’Administració, lliure, vàcua
i expedita; dins el 8 dies següents a l’expiració del
termini esmentat, assenyalar el cinquè dia hàbil, a les
9 hores, per a la pràctica de la diligència de llança-
ment, designar el director del mercat de Sants i l’auxi-
liar de zona perquè, junts o separats, efectuïn l’ex-
pressada diligència amb absoluta indemnitat per a
l’erari municipal, assistits 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’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’inten-
cionalitat 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 de l’endemà de la present notificació. L’es-
mentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes de la seva interposició sense que se’n notifiqui la
resolució. Contra la desestimació del recurs d’alçada
es pot interposar recurs contenciós administratiu da-
vant 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 pro-
dueix l’acte presumpte. També es pot utilitzar qualse-
vol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, 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.
23076/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre caducitat de les parades núms. 160-161 del
mercat municipal de la Unió, es notifica a la seva ti-
tular, la Sra. M. Carmen Pallarès i García, a l’últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat adreçades, la resolució
que es transcriu a continuació:

“Imposar a la titular de l’autorització d’ús de les
parades 160-161 del mercat municipal de la Unió, la
Sra. M. Carmen Pallarès i García, la sanció de pèr-
dua de l’autorització que empara l’ús dels llocs de
venda esmentats, per comissió de la infracció asse-
nyalada a l’article 42.i) (per parada tancada sense
autorització municipal des del 2 de juny de 1998) de

l’Ordenança municipal de mercats, considerada falta
greu per l’article 92.B.c) de l’Ordenança que s’aplica;
declarar caducades les esmentades autoritzacions,
vacants les parades esmentades i requerir la titular
perquè, de conformitat amb el que disposen els arti-
cles 160 i 161 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, en el termini de 10 dies deixi les parades a dis-
posició de l’Administració, lliures, vàcues i expedites;
dins els 8 dies següents a l’expiració del termini es-
mentat, assenyalar el cinquè dia hàbil, a les 9 hores,
per a la pràctica de la diligència de llançament, desig-
nar el director del Mercat esmentat i l’auxiliar de zona
perquè, junts o separats, efectuïn l’expressada dili-
gència amb absoluta indemnitat per a l’erari munici-
pal, assistits del personal 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 de l’endemà de la present notificació. L’es-
mentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes de la seva interposició sense que se’n notifiqui la
resolució. Contra la desestimació del recurs d’alçada
es pot interposar recurs contenciós administratiu da-
vant 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 pro-
dueix l’acte presumpte. També es pot utilitzar qualse-
vol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, 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.
23119/98 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 73
del mercat municipal de Provençals, es notifica al
seu titular, el Sr. Aurelio Muñoz i Serrano, 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 para-
da núm. 73 del mercat municipal de Provençals, el
Sr. Aurelio Muñoz i Serrano, la sanció de pèrdua de
l’autorització que empara l’ús del lloc de venda es-
mentat, d’acord amb allò que estableix l’article
92.B.c) de l’Ordenança municipal de mercats, per
comissió de la infracció assenyalada a l’article 42.i)
de la mateixa Ordenança (per parada tancada sense
autorització municipal des del mes de setembre de
1998); declarar caducada l’esmentada autorització,
vacant la parada esmentada i requerir el 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 10 dies, deixi la parada a disposició
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de l’Administració, lliure, vàcua i expedita; dins el 8
dies següents a l’expiració del termini esmentat, as-
senyalar el cinquè dia hàbil, a les 9 hores, per a la
pràctica de la diligència de llançament. Designar el di-
rector del mercat de Provençals i l’auxiliar de zona
perquè, junts o separats, efectuïn l’expressada dili-
gència amb absoluta indemnitat per a l’erari munici-
pal, assistits del personal 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 de l’endemà de la present notificació. L’es-
mentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes de la seva interposició sense que se’n notifiqui la
resolució. Contra la desestimació del recurs d’alçada
es pot interposar recurs contenciós administratiu da-
vant 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 pro-
dueix l’acte presumpte. També es pot utilitzar qualse-
vol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, 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.
24550/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre caducitat de les parades núms. 341-342-343
del mercat municipal de Sants, es notifica a la seva
titular, la Sra. Rosario Pinós i Roca, 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 341-342-343 del mercat municipal de Sants, la
Sra. Rosario Pinós i Roca, la sanció de pèrdua de
l’autorització que empara l’ús del lloc de venda es-
mentat, per comissió de la infracció assenyalada als
articles 61.3) i 42.l) de la mateixa Ordenança (per la
manca de pagament del cànon trimestral) 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 10 dies, deixi les parades a disposició
de l’Administració, lliures, vàcues i expedites; dins el
8 dies següents a l’expiració del termini esmentat, as-
senyalar el cinquè dia hàbil, a les 9 hores, per a la
pràctica de la diligència de llançament, designar el di-
rector del Mercat de Sants i l’auxiliar de zona perquè,
junts o separats, efectuïn l’expressada diligència amb
absoluta indemnitat per a l’erari municipal, assistits

del personal de la Policia Municipal que estimin ne-
cessari i amb la facultat de reclamar directament l’au-
xili 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 propor-
cionalitat recollit a l’article 131 de RJAP i PAC, consi-
derant com a criteri per a la graduació de la sanció
aplicada, l’existència 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 de l’endemà de la present notificació. L’es-
mentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes de la seva interposició sense que se’n notifiqui la
resolució. Contra la desestimació del recurs d’alçada
es pot interposar recurs contenciós administratiu da-
vant 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 pro-
dueix l’acte presumpte. També es pot utilitzar qualse-
vol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, 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.
263/00 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de les parades núm. 76-77
del mercat municipal de la Guineueta, es notifica a
la seva titular, la Sra. M. de la Guia Fernández i
Gómez, a l’últim domicili conegut de la qual han es-
tat rebutjades les notificacions que li han estat dirigi-
des, que en data 23 de febrer de 2000 el president
de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra la Sra. M. de
la Guia Fernández i Gómez, titular de l’autorització
d’ús de les parades núms. 76-77 del mercat munici-
pal de la Guineueta, 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 asse-
nyalada a l’article 42.i) (per parada tancada sense au-
torització municipal des del 15 d’octubre 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’article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: 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
sancionador d’acord amb el que disposa l’article 10
del Decret 278/93.
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Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de les parades núms.

76-77 del mercat municipal de la Guineueta, des del
15 d’octubre de 1999.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord
amb el que disposa l’article 90.K) 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); també incorre en
el supòsit d’extinció de l’autorització que preveu l’arti-
cle 42.i) 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, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59 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 se-
guit sota el núm. 624/00 pel Departament Jurídic
de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per
haver tingut coneixement en aquest Departament
de la defunció del titular de l’autorització d’ús de
les parades núms. 47-48 del mercat municipal
de la Trinitat, el Sr. Francisco Zaragoza i Garrido,
es comunica als seus ignorats hereus, que confor-
me al que disposa l’article 32 de l’Ordenança muni-
cipal de mercats, els qui en resultin hereus hauran
de determinar i manifestar a aquest Departament,
en el termini de sis mesos comptats de la data de
la recepció d’aquesta notificació, la persona que
hagi de succeir al causant en la titularitat dels
llocs esmentats, amb l’advertiment que de no fer-
ho en el termini indicat, seran declarades caduca-
des les esmentades autoritzacions d’ús dels llocs
de venda.

Barcelona, 23 de maig de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.



PREU DE SUBSCRIPCIÓ: ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ:
Barcelona, anual 1.500 ptes. GASETA MUNICIPAL
Número corrent 50 ptes. Pl. Sant Miquel, s/n

Es publica cada deu dies Dipòsit legal: B. 1.824-1958 – PRODUCCIÓ EDITORIAL


