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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 12 de setembre de 1989)

Despeses

Annex núm. 1

Partida Descripció Altes Baixes
242 6400 03.01 222 Locomoció i trasllat (crèdit reconegut) 104.451
242 6400 03.01 Locomoció i trasllat 104.451
482 1153 01.01 01 Premis, beques i pensions 3.000.000
423 1153 01.01 Altres transferències 3.000.000
274 1153 04.01 Altre material inventariable 84.907
272 1153 04.01 Equipament d'oficina 84.907
649 1153 05.05 Districte Sarrià-Sant-Gervasi 2.000.000
423 7130 00.08 01 Fundació Museu Verdaguer 2.000.000
422 3320 02.06 052 Aportació Patronat Avillar Chavorros 26.829.663
956 1123 01.08 04 Deute Banca Espanyola Mibor 26.829.663
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament 175.000
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 175.000
259 1153 01.03 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) .... 1.720.511
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 1.720.511
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament 840.000
482 7130 00.08 02 Primes, beques i pensions 840.000
258 1153 02.01 Contractes prestació de serveis 1.670.000
255 1153 02.01 Lloguer de material 100.000
274 1153 02.01 Altre material inventariable 70.000
472 1153 02.01 06 Convenis Entitats juvenils 500.000
472 1153 02.01 07 Altres subvencions (Joventut) 1.000.000
222 1153 02.01 Conservació i reparació ordinària d'immobles 643.630
258 5320 02.02 Contractes prestació serveis 643.630
482 6410 03.04 01 Premis, beques i pensions 238.000
259 6410 03.04 Despeses especials de funcionament 238.000
161 1153 05.02 Remuneracions personal laboral 1.468.438
181 1153 05.02 Assegurances socials 469.900
259 1153 05.02 Despeses especials de funcionament 1.938.338
125 3320 02.06 Altres remuneracions 907.200
259 3320 02.06 Despeses especials de funcionament 907.200
161 1153 01.03 Remuneracions personal 15.000.000
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 15.000.000

55.151.700 55.151.700

Annex núm. 2

Partida Descripció Altes Baixes
762-7130-00.08-02 Aportació Consorci Museu d'Art Contemporani 86.500.000
639-7130-00.08-02 Pla de museus 86.500.000

86.500.000 86.500.000
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Annex núm. 3

Partida Descripció Altes Baixes
672-5320-02.02-01 Projectes tècnics d'obres 13.977.600
631-5320-02.02-01 Nous locals Prograna Dona 5.977.600
669-5320-02.02-01 Equipament residència infància 8.000.000

13.977.600 13.977.600

Annex núm. 4

ingressos

Partida Descripció Altes
733.17 Aportació Generalitat reforma i ampliació CP Puríssima Con¬

cepció 145.684.115

Despeses

Partida Descripció Altes
641-3320-02.06-06 Reforma i ampliació CP Puríssima Concepció 145.684.115

Annex núm. 5

Despeses

Partida Descripció Altes Baixes
422 7130 00.08 04 Organismes autònoms administratius Escola Massana 11.000.000
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament 11.000.000
211 1123 01.08 Despeses d'oficina 100.000
211 1123 01.08 222 Despeses d'oficina (crèdit reconegut) 19.170
255 1123 01.08 Lloguer material tècnic 700.000
271 1123 01.08 Mobiliari 2.680.830
272 1123 01.08 Equipament d'oficina 1.000.000
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament 4.500.000
221 1123 01.08 Despeses d'immobles 2.000.000
258 5320 02.02 Contractes de prestació de serveis 2.000.000
422 7130 00.08 Aportació a Serveis autònoms administratius de la Corpora¬

ció 41.514.000
161 7130 00.08 Remuneració personal laboral 31.813.000
181 8640 03.05 Assegurances socials 9.701.000

59.014.000 59.014.000
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CARTIPÀS

Decret. D'acord amb el que disposen els articles 29
del Reglament d'Organització i Administració de Barce¬
lona i 11 a) dels Estatuts de la Fundació Pública del
Pavelló alemany Mies Van der Róhe, disposo:

Designar representat de l'Ajuntament de Barcelona
en el Patronat de la Fundació Pública del Pavelló
alemany Mies Van der Róhe, l'll im. Sr. Regidor Germà
Vidal i Rebull, en substitució de la ll·lma. Sra. Regidora
Maria Aurèlia Capmany i Farnés.

Barcelona 6 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. NC-111)
•k ie ie

Decret. L'article 20 dels Estatuts de la Fundació
Pública del Pavelló Mies Van der Róhe, disposa que ei
Director sigui nomenat per la Junta del Patronat. D'a¬
cord amb l'article 9, per raons d'urgència, aquesta
Alcaldia disposa:

Nomenar el Sr. Lluís Hortet i Previ, Director de la
Fundació Pública del Pavelló Mies Van der Róhe, amb
caràcter provisional i fins que la Junta del Patronat,
d'acord amb l'article 20 dels Estatuts, ho ratifiqui.

Deixar sense efecte el decret de l'Alcaldia, de l'1 de
juliol de 1987 i agrair el Sr. Ignasi de Solà-Morales i
Rubió la col·laboració prestada.

Barcelona, 6 de detembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. NC-112)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 7è de la Llei Especial de Barcelo¬
na, i 21,1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, disposo:

Primer. Constituir una Comissió Delegada de l'Alcal¬
de, per estudiar i analitzar el funcionament de l'Estadi
Olímpic de Montjuïc, amb motiu de la celebració de la V
Copa del Món d'Atletisme.

Segon. Designar membres de la Comissió:

President: ll im. Sr. Guerau Ruiz i Pena, Regidor de
Presidència.

Vocals: Sr. Josep M. Vegara i Carrió, Director del
Gabinet Tècnic de Programació, i Sr. Xavier Roig i
Giménez Cap del Gabinet de l'Alcaldia, que farà les
funcions de Secretari.

Tercer. L'esmentada Comissió, en l'exercici de les
seves funcions, podrà demanar a les Àrees i Empreses
Municipals, la informació, col·laboració i suport tècnic
necessari per al desenvolupament de la seva funció, i
també demanar dictàmens tècnics exteriors als òrgans
o a les persones que consideri oportú.

Barcelona, 13 setembre de 1989. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. NC-113)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. Eixample

Sessió del 22 de juny de 1989

Aprovar \'acta de la sessió anterior.
Ratificar els següents acords adoptats per ia Comis¬

sió de Govern, en matèria d'urbanisme:
Demanar a la Unitat de Planejament que, com més

aviat millor, efectuï l'estudi de l'espai qualificat de 17-6
de l'illa compresa entre els carrers de Roger de Flor-
Nàpols-Consell de Cent i Diputació, amb la finalitat de
situar-hi una escola, amb equipament esportiu, un cen¬
tre de serveis personals i zona verda.

Instar les Àrees de Planejament i Projectes Urbans
per tal de donar una definició definitiva sobre la propos¬
ta de peatonalització de l'eix ronda de Sant Antoni,
carrer de Tamarit i avinguda de Mistral, presentada per

la Coordinadora d'Associacions del Barri de Sant An¬
toni i assumida pel Ple del Consell del Districte de
l'Eixample.

Informar favorablement sobre la supressió de l'illa de
vianants als voltants de la Sagrada Família, els dissab¬
tes i festius.

Informar favorablement sobre el Pla Especial d'orde¬
nació del Sistema d'Espais Lliures i Equipaments del
Sector Nord-Glòries, segons l'estudi lliurat per Impu, i
esperar més informació quan l'esmentat Pla s'hagi de¬
senvolupat.

Tramitar una carta a la Societat Municipal d'aparca¬
ments, reclamant l'acabament dels accessos del pàr-
quing del carrer d'Urgell (ascensors, ventilació, mobilia¬
ri, etc.).

Districte 4. Les Corts

Sessió del 13 de juliol de 1989

Quedar assabentat de les resolucions preses per
la Regidora Presidenta sobre activitats industrials, im¬
posició de multes per Infracció d'Ordenances muni¬
cipals, Inspecció d'obres menors, vetlladors, guals i
fitons.

Informar favorablement sobre la modificació de l'Es¬
tudi de detall dels carrers de Joan Güell, Joaquim
Molins i Les Corts, pel que fa a la urbanització dels
esmentats carrers.

Informar favorablement sobre les sales de vetlla al
cementiri de Les Corts, sol·licitant la restauració de la
paret exterior i els jardins.

Cancel·lar i retornar el dipòsit de 402.100 pessetes,

constituït per l'empresa Arturo López i Morales, SA, per
les obres del Casal de Joves del carrer de Masferrer.

Aprovar les subvencions següents: Cultura: AAVV i
Comerciants de Les Corts, 40.000 pessetes; Societat
coral l'Espiga de Les Corts, 80.000 pessetes; AAVV
del Camp Nou, 60.000 pessetes; Les Corts Espor¬
tiu, 40.000 pessetes; i AAVV Sol de Baix, 100.000 pes¬
setes.

Sanitat i Serveis Socials: Ajut econòmic Maria Juan
Penalva, 20.000 pessetes i beca menjador Verònica
Pablos, 45.000 pessetes.

InstareI Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona
perquè es pronuncií a favor que Televisió Valenciana-
TVV i TV3 puguin emetre en ambdues zones geogràfi¬
ques.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

Bases per a la provisió de 45 places d'Administra-
tiu d'Administració General, mitjançant oposició
restringida.
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 12 de juliol de 1989)

1a. L'objecte d'aquesta oposició restringida és la
provisió de 45 places d'Administratiu d'Administració
General, enquadrades dins l'escala d'Administració Ge¬
neral i corresponents al grup C, dels definits en l'article
25 de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de
la Funció Pública.

2a. Podran prendre-hi part tots aquells funcionaris o
contractats laborals que tinguin una antiguitat mínima
de dos anys de serveis actius en propietat en alguna
categoria corresponent al grup D de la plantilla d'aquest
Ajuntament, i posseeixin el títol de Batxillerat Superior,
Formació Professional de 2n grau, o equivalent.

3a. Els que desitgin prendre part en l'oposició hauran
de:

a) Presentar instància en el Registre General de
l'Ajuntament, dins l'improrrogable termini de vint dies
naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la
convocatòria en la Gaseta Municipal de Barcelona.

b) Manifestar en l'esmentada instància que complei¬
xen les condicions exigides a la base 2a de la convo¬
catòria, referida a la data d'acabament del termini
assenyalat per a la presentació de les instàncies.

Les instàncies també podran presentar-se en la for¬
ma que determina l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu.

4a. Un cop acabat el termini de presentació d'instàn¬
cies, la Presidència de la Corporació aprovarà la llista
provisional d'aspirants admesos i exclosos, que serà
exposada al tauler de Concursos i Oposicions de la
Corporació. La llista d'aspirants exclosos es publicarà
en la Gaseta Municipal.

5a. El Tribunal és el que figura a l'annex d'aquestes
bases. No podrà constituir-se ni actuar sense l'assistèn¬
cia de més de la meitat dels seus membres titulars o

suplents, indistintament.
El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus

treballs d'assessors especialistes, per a totes o algunes
de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a
l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base
exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

6a. Els opositors seran convocats per a cada exercici
en una única crida, tret dels casos de força major,
degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribu¬
nal.

7a. L'oposició constarà dels exercicis següents:
Primer exercici. De caràcter obligatori per a tots els

aspirants: Consistirà en desenvolupar, per escrit, durant

un període màxim de 2 hores, un tema de caràcter
general determinat pel Tribunal immediatament abans
de fer-se l'exercici i relacionat amb les matèries compre¬
ses en el programa annex a la convocatòria, encara

que no s'atingui a l'epígraf concret d'aquest. Els aspi¬
rants tindran àmplia llibertat pel que fa a la seva forma
d'exposició.

Es valoraran especialment en aquest exercici la facul¬
tat de redacció i el nivell de formació general.

Segon exercici. De caràcter obligatori per a tots els
aspirants: Consistirà en respondre per escrit en un
període màxim d'una hora i quinze minuts un qüestiona¬
ri de 60 preguntes, amb respostes alternatives sobre el
contingut del programa que s'adjunta com annex a les
bases.

Tercer exercici. De caràcter igualment obligatori:
Exercici pràctic que consistirà en la resolució d'un o

més supòsits relatius a qüestions d'índole administrati¬
va, redacció de documentació administrativa, o resolu¬
ció d'algun problema connectat amb la tramitació, con¬
trol o arxiu de processos de treball de caràcter
administratiu, econòmic o comptable.

Quart exercici. De caràcter voluntari:
El Tribunal valorarà el coneixement del català amb

una puntuació màxima de 5 punts.
Els aspirants podran demostrar aquest coneixement

o bé aportant certificat de la Junta Permanent de Català
o bé realitzant un quart exercici de català que tindrà
caràcter voluntari.

Els certificats aportats es valoraran de la forma se¬
güent:

Certificat B. Coneixements elementals de català, 2,5
punts.

Certificat C. Coneixements mitjans de català, 4
punts.

Certificat D Coneixements superiors de català, 5
punts.

Certificat E. Capacitació per l'ensenyament de català
a adults, 5 punts.

Certificat F. Coneixements bàsics de llenguatge ad¬
ministratiu, 4 punts.

Certificat G. Coneixements suficients de llenguatge
administratiu, 5 punts.

Cinquè exercici. De caràcter voluntari.
Exercici d'utilització bàsica de microordinadors:
Es realitzaran les dues proves següents, de les quals

els aspirants, si ho desitgen, podran realitzar-ne una, o
bé totes dues:

Primera. Prova d'utilització d'una aplicació d'ordina¬
dor a nivell bàsic.

Segona. Prova consistent en editar en un compositor
de text un escrit.

8a. Els Tribunals qualificadors adaptaran el temps i



NÚM. 31 10-X-1989

els mitjans de realització dels exercicis dels aspirants
minusvàlids, de manera que gaudeixin d'igualtat d'opor¬
tunitats amb els altres participants.

9a. Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i qualifi¬
cats fins a un màxim de 10 punts, essent eliminats els
opositors que no aconsegueixin un mínim de 5 punts a
cadascun d'ells.

El quart exercici, de caràcter voluntari, no serà elimi¬
natori i serà qualificat fins a un màxim de 5 punts.

El cinquè exercici, de caràcter voluntari, no serà
eliminatori. Cadascuna de les dues proves que l'inte¬
gren seran puntuades fins a un màxim de 2,5 punts.

10a. Les qualificacions s'adoptaran sumant les pun¬
tuacions atorgades pels diversos membres del Tribunal
i dividint el total pel nombre d'assistents d'aquest Tribu¬
nal, sent el quocient la qualificació definitiva.

Les qualificacions de cada exercici es faran públi¬
ques el mateix dia en què s'acordin i seran exposades
en el tauler de Concursos i Oposicions de la Corpora¬
ció.

L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per
la suma de les puntuacions obtingudes en els diferents
exercicis realitzats.

11a. El Tribunal podrà acordar la realització de dos o
més exercicis en una sola sessió; en aquest cas, la
correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada
a la superació de tots els anteriors.

12a. Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribu¬
nal publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntua¬
ció. Els aprovats no podran ultrapassar el nombre de
places convocades. El Tribunal elevarà la relació d'a¬
provats a la Presidència de la Corporació a fi que
formuli el corresponent nomenament.

13a. El Tribunal queda autoritzat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris
per al bon ordre de l'oposició, en tot allò previst en
aquestes bases.

ANNEX I

Tribunal
El Tribunal qualificador estarà compost pels mem¬

bres següents:

President
ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a titular, i

com a suplent l'll im. Sr. Albert Batlle i Bastardas.

Vocals
Sr. Francesc Longo i Martínez, com a titular, i com a

suplent el Sr. José Luis Giménez i Montero.
Sr. Angel Pons i González, com a titular, i com a

suplent el Sr. Mariano Fuertes i Garcia.
Representans titular i suplent designats per l'Escola

d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Programa

Part primera: Dret polític i constitucional
L L'Estat. Concepte. Elements. Formes d'Estat.
2. La Constitució Espanyola de 1978. Principis gene¬

rals.
3. Drets i deures fonamentals del espanyols.
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4. La Corona. El Poder Legislatiu.
5. El Govern i l'Administració de l'Estat.
6. El Poder Judicial.
7. Organització Territorial de l'Estat. Els Estatuts d'Au¬

tonomia: el seu significat. La Generalitat de Catalu¬
nya. L'Estatut. Òrgans legislatius i executius.

Part Segona: Dret Administratiu
8. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol.

La personalitat jurídica de l'Administració Pública.
Classes d'Administracions Públiques.

9. Principis d'actuació de l'Administració Pública: efi¬
càcia, jerarquia, descentralització, desconcentració
i coordinació.

10. Sotmetiment de l'Administració a la Llei i al Dret.
Fonts del Dret Públic. La Llei: les seves classes.

11. El Reglament: les seves classes. Altres fonts del
Dret Administratiu.

12. L'administrat. Col·laboració i participació dels ciuta¬
dans en les funcions administratives. El principi
d'audiència de l'interessat.

13. L'acte administratiu. Concepte. Elements.
14. Principis generals del procediment administratiu.

Normes reguladores. Dimensió temporal del proce¬
diment administratiu: dies i hores hàbils; còmput de
terminis. Recepció i registre de documents.

15. Fases del procediment administratiu general. El
silenci administratiu.

16. La teoria de la invalidesa de l'acte administratiu.
Actes nuls i anul·lables. Convalidació. Revisió d'ofi¬
ci.

17. Els recursos administratius. Classes. Recurs d'alça¬
da. Recursos de reposició. Reclamacions econòmi-
co-administratives.

Part Tercera: Principis de Dret financer
18. Consideració econòmica de l'activitat financera. El

Dret financer. Els subjectes de l'activitat financera.
19. La despesa pública i les seves classes. El control

de la despesa pública. Idea general de la despesa
pública a Espanya.

20. Els ingressos públics: concepte i classes. L'impost.
Les taxes fiscals.

Part Quarta: Administració local
21. Règim Local espanyol. Principis constitucionals.
22. La Província en el Règim Local. Organització Pro¬

vincial. Competència.
23. El Municipi. El terme municipal. La població. L'em¬

padronament.
24. Organització municipal. Competències. Règim es¬

pecial de Barcelona. El seu ordenament jurídic. Els
òrgans de govern i administració.

25. Règim general de les eleccions locals.
26. Estructures supramunicipals. Mancomunitats. Agru¬

pacions. La Comarca. La Corporació Metropolitana
de Barcelona: organització, funcionament i compe¬
tències.

27. Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals.
Classes. Procediment d'elaboració i aprovació.

28. Relacions entre ens territorials. Autonomia munici¬
pal i tutela.

29. La funció pública local i la seva organització.
30. Drets i deures dels funcionaris públics locals. In¬

compatibilitats. Règim disciplinari.
31. Drets econòmics dels funcionaris. Drets passius.

La Seguretat Social.
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32. Els béns de les Entitats Locals. Règim d'utilització
dels de domini públic.

33. Les formes d'activitat de les Entitats Locals. La
intervenció administrativa en l'activitat privada. Pro¬
cediment d'atorgament de llicències.

34. Ei Servei públic a l'esfera local. Les formes de
gestió dels Serveis públics. Consideració especial
de la concessió.

35. Intervenció administrativa en defensa del medi am¬

bient.
36. Procediment administratiu local. El registre d'entra¬

da i sortida. Requisits en la presentació de docu¬
ments. Comunicacions i notificacions.

37. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Con¬
vocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució.
Votacions. Actes i certificats d'acords.

38. Hisendes Locals: Classificació dels ingressos. Or¬
denances fiscals.

39. Règim jurídic de la despesa pública local.
40. Els pressupostos locals. Comptabilitat i comptes.

Bases que han de regir la convocatòria per a la
provisió de 3 places d'Oficial de la Guàrdia Ur¬
bana
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 12 de juliol de 1989)

La present convocatòria es regirà per les bases marc
aprovades per acord del Consell Plenari, de 3 de febrer
de 1989, amb les especificacions que s'indiquen a
continuació: Categoria: Oficial de la Guàrdia Urbana.

Nombre de places convocades: 3
Titulació exigida: Estar en possessió de titulació su¬

perior.
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
El procediment de selecció constarà de les fases se¬

güents:
- Fase d'oposició.
- Fase de concurs.
- Curs formatiu.
- Fase de pràctiques.

Exercicis (fase d'oposició).
Exercicis obligatoris:
Primer: Proves psicotècniques de personalitat i entre¬

vista personal.
L'exercici serà eliminatori, i els aspirants seran qualifi¬

cats aptes o no aptes.
Segon: Proves psicotècniques d'aptitud.
L'exercici serà eliminatori. Els aspirants seran qualifi¬

cats de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats tots els
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.

Tercer: Consistirà en desenvolupar per escrit un tema
que serà determinat per sorteig d'entre els compresos
en la part 1a, i un tema, també determinat per sorteig
d'entre els compresos en la part 2a del programa que
es publica com a Annex a la present convocatòria.

El temps màxim per realitzar aquest exercici serà de
3 hores.

L'exercici serà qualificat de la forma següent:
- Tema de la part 1a, fins a un màxim de 5 punts.
- Tema de la part 2a, fins a un màxim de 5 punts.

Se sumaran amdues puntuacions, essent eliminats
els opositors que no arribin a un mínim de 5 punts.

Quart: Consistirà en desenvolupar, per escrit, dos

temes de caràcter general, determinats pel tribunal
immediatament abans d'efectuar-se l'exercici, i relacio¬
nats amb les parts 3a i 4a respectivament, del progra¬
ma que s'acompanya a la convocatòria, encara que no
s'atinguin a cap dels seus epígrafs concrets. Els aspi¬
rants tindran àmplia llibertat pel que fa a la forma d'ex¬
posició.

El Tribunal podrà també plantejar supòsits pràctics
relacionats amb els temes que els aspirants hauran de
resoldre per escrit.

Temps per realitzar aquest exercici: 5 hores.
En aquest exercici es valorarà la formació general

universitària, la claredat i l'ordre de les idees, l'aportació
personal de l'aspirant, la capacitat de síntesi i la profun¬
ditat dels coneixements.

L'exercici serà qualificat de la forma següent:
- Tema de la part 3a i supòsits pràctics, en el seu cas,

fins a un màxim de 5 punts.
- Tema de la part 4a i supòsit pràctic, en el seu cas,

fins a un màxim de 5 punts.
Se sumaran amdues puntuacions, essent eliminats

els opositors que no arribin a un mínim de 5 punts.
Cinquè: Entrevista personal, en la qual el Tribunal

podrà efectuar les preguntes que consideri oportunes
en relació a temes relacionats amb la professió i al cur¬
riculum.

L'exercici serà valorat de 0 a 5 punts.
Exercici voluntari:
Sisè: Prova específica per demostrar coneixements

de català.
L'exercici voluntari serà qualificat fins a un màxim de

2 punts.
Avaluació de mèrits (fase de concurs):
La fase de concurs consistirà en la valoració dels

mèrits aportats i acreditats pels aspirants en el moment
de presentar la instància.

La valoració dels mèrits es farà de conformitat amb el
barem següent:

1. Experiència en direcció de personal en els diver¬
sos Cossos i Forces de seguretat, fins a 4 punts.

2. Experiència en direcció de personal en l'àmbit de
l'Administració pública, fins a 3 punts, excloent els
períodes comptabilitzats en el paràgraf anterior.

3. Experiència en direcció de personal en l'àmbit
privat, fins a 2 punts.

4. Les titulacions de Dret, Psicologia i Carrera Militar
Superior, com a carreres de continguts més afins a la
tasca professional a realitzar, fins a 1 punt.

5. Per altres mèrits i titulacions al·legats, fins a 2
punts.

L'ordre de qualificació definitiva serà determinat per
la suma de les puntuacions obtingudes en les fases de
concurs i d'oposició.

Es farà pública la relació d'aspirants seleccionats per
a la realització del curset i de la fase de pràctiques, que
podrà superar en dos el número de places convocades.

En cas que entre algun dels aspirants proposats es
produís alguna baixa voluntària, s'avisaria als titulars de
les puntuacions successives immediatament inferiors.

Els aspirants proposats seran nomenats funcionaris
en pràctiques.

Curs Selectiu
Els aspirants seleccionats hauran de seguir amb

aprofitament un curs selectiu, programat pel Servei de
Formació de la Guàrdia Urbana.

Per superar el curs serà necessari aprovar totes i
cadascuna de les matèries del curs.
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La qualificació final del curs s'obtindrà per la mitjana
aritmètica de les puntuacions obtingudes en les diver¬
ses assignatures.

Període de pràctiques
Els aspirants seleccionats hauran de superar un pe¬

ríode de pràctiques de 6 mesos de durada, en la
destinació que els hi assigni l'Inspector Cap de la
Guàrdia Urbana, amb una dedicació de 8 hores diàries i
els festius que s'estableixin, sota la direcció i supervisió
dels comandaments corresponents, els quals emetran
un informe mensual i un altre de definitiu, al finalitzar el
període, on es donarà compte de l'aptitud, l'actitud,
l'adaptació, i el coneixement del medi de cadascun dels
aspirants, els quals seran elevats al Tribunal, que els
qualificarà de 0 a 10 punts, quedant desqualificats tots
els que no obtinguin un mínim de 5 punts.

Els funcionaris en pràctiques que no superin el perío¬
de de pràctiques perdran tots els drets a ser nomenats
funcionaris de carrera.

Acabada la qualificació dels aspirants el Tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació,
que no podrà ultrapassar el número de places inicial¬
ment convocades.

Per establir la puntuació definitiva se sumaran les
puntuacions obtingudes en les fases d'oposició, de
concurs, de curs selectiu (referida a la qualificació final
d'aquest curs) i de pràctiques.

Tribunal
Estarà compost pels memebres següents:

President
ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a titular, i

com a suplent l'll im. Sr. Joan Torres i Carol.

Vocals
Sr. Blas Alascio i Ruiz, com a titular, i Sr. Josep Munt i

Albareda, com a suplent.
Sr. Julià Delgado i Aguado, com a titular, i com a

suplent el Sr. Juan Conde i del Campo.
Sr. José M Gimeno i Ruiz-Rañoy, com a titular, i com

a suplent el Sr. Norbert Liaras i Marquès.

Secretan
El de la Corporació o funcionan en qui delegui.

Programa adjunt

Part 1a

Constitucional administrativa general
T La Constitució espanyola de 1978. Principis gene¬

rals i significat de l'Estat de Dret. Drets i deures.
2. La Corona. Les Corts. El Govern i l'Administració.

El Poder Judicial.
3. Organització territorial de l'Estat. Estatut d'Autono¬

mia de Catalunya. La Generalitat.
4. L'Administració Local a Espanya. Principis constitu¬

cionals i regulació jurídica.
5. El Municipi i la Província en el règim local. Orga¬

nització. Competències.
6. Règim especial del municipi de Barcelona.
7. L'acte administratiu. El procediment administratiu

general i local.
8- Els contractes administratius a l'esfera local.

9. El servei públic a l'esfera local. Els modes de gestió
dels serveis públics.

10. La funció pública local i la seva organització. Drets i
deures dels funcionaris locals.

Part 2a

Policia general
11. Llibertat i seguretat. Obligacions dels poders pú¬

blics.
12. Drets i llibertats: regulació, limitació, suspensió.
13. Intervenció poders públics -acció de policia- en

l'activitat i vida dels ciutadans per a la seva segure¬
tat

14. Intervenció dels poders públics locals en l'activitat i
vida dels ciutadans.

15. Principis i normes bàsiques d'actuació de la policia.

Part 3a

Penal
16. Delictes i faltes. Persones responsables.
17. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat

criminal.
18. Desordres públics.
19. Delictes contra l'Administració de Justícia. Delictes

comesos pels funcionaris públics en l'exercici del
càrrec, i altres.

20. Delictes de risc en general. Imprudència punible.
21. Delictes contra les persones.
22. La detenció, límits legals i constitucionals. Detenció

il·legal per funcionari públic.
23. Delictes contra l'honestedat i l'honor.
24. Delictes contra la llibertat i la seguretat.
25. Delictes contra la propietat.

Processal-Penal
26. Policia judicial. Àmbit i funcions.
27. L'Atestat. Les diligències.
28. Filiació i antecedents. Inspecció ocular. Recollida

de proves.
29. La detenció. L'interrogatori i la investigació.
30. Intervenció amb estrangers.
31. Intervenció amb persones amb fur.
32. Intervenció amb menors i incapacitats.
33. Intervenció policial en delictes contra les persones.
34. Intervenció policial en delictes contra la propietat.

Procediment judicial penal
35. Elements bàsics del procediment judicial. Procés

penal i procés civil, analogies i diferències. Procedi¬
ment: acte d'iniciació, diligències prèvies, sumari,
judici oral. Procediments especials.

36. Valor processal de les actuacions policials. El poli¬
cia com a testimoni. El policia com a perit. El valor
de l'atestat.

Parte 4a

Policial - Circulació
37. Competències en matèria de trànsit, circulació i

transports (Estat, Generalitat, Ajuntament), tant de
caràcter normatiu com d'ordenació, regulació i san¬
ció.
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38. El Codi de la Circulació. Valor normatiu. La seva

adaptació a la Constitució de 1978.
39. Trànsit i planejament urbanístic. Estructura urbana.

Ordenació de l'espai.
40. Capacitat i jerarquia de les vies. Ordenació i regula¬

ció.
41. Senyalització.

RELACIONS D'EXCLOSOS

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE
13 PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR D ARQUITECTURA

I ENGINYERIA (Arquitecte)

Han resultat exclosos per presentar la sol·licitud fora
de termini i no posseir la titulació exigida, respectiva¬
ment, els senyors:

José M Gómez i Hospital
Juan C Yáñez i Álvarez

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE
2 PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR D ARQUITECTURA I
ENGINYERIA (Enginyer de Telecomunicacions)

Ha resultat exclòs per no posseir la titulació exigida el
senyor:

Josep M Sabaté i Malet

CONCURS LLIURE PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA
DE TÈCNIC SUPERIOR D'ARQUITECTURA I ENGI¬
NYERIA (Enginyer d'Organització)

Ha resultat exclòs per no posseir la titulació exigida el
senyor:

Carles Moreno i Ribot

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA PROVISIÓ DE 7
PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR D'EDUCACIÓ I PSICO¬
LOGIA (Psicòleg)

Han resultat exclosos per no posseir la titulació exigi¬
da els senyors:

Enric Rubiella i Rovira
Immaculada Guardia i Gutiérrez

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA PROVISIÓ DE
12 PLACES DE TÈCNIC MITJÀ D'ARQUITECTURA I
ENGINYERIA (Arquitecte Tècnic)

Han resultat exclosos per no posseir la titulació exigi¬
da els senyors:

Francesc Cerdan i Carrasquilla
Juan C Yáñez i Álvarez

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA PROVISIÓ DE 8
PLACES DE TÈCNIC MITJÀ D'ARQUITECTURA I ENGI¬
NYERIA (Enginyer Tècnic)

Ha resultat exclòs per no posseir la titulació exigida el
senyor:

José Luis Rivera i Baro

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER LA PROVISIÓ DE 4
PLACES DE TÈCNIC AUXILIAR D'ARQUITECTURA I
ENGINYERIA

Han resultat exclosos per no posseir la titulació exigi¬
da els senyors:

Ricardo Ariso i Santamaría
Begoña Ayuso i Alonso
Francisco Buendia i Talavera
Jaume J Cabases i Anguera
Rafael de Cortada de Sorarrain
Tomàs Garcia i Soler
David Giménez i Garcia
Alberto Gómez i Giménez
José Martínez i Rodríguez
Antonio Moragas i Gangoso
Joan Pérez i Hernández
Albert Pladevall i Dalmau
José Riera i Iglesias
Miquel A Roca i Batalla
José A Segura i Fontova
Carlos Valle i Garcia
M Teresa Villanueva i Iglesias
Ha resultat exclosa per haver fet la sol·licitud fora de

termini la senyora:
Rosa M Capdevila i Roig

OPOSICIÓ-LLIURE PER LA PROVISIÓ DE 65 PLACES
DE GUÀRDIA DE LA GUÀRDIA URBANA

Han resultat exclosos per ésser menors de 21 anys
els senyors:

David Amelibia i Mariñosa
Josep Cabello i Ribodigo
Sergi Caralt i Guillén
Francesc Cayuela i Solano
Agustí Gistau i López
Vicente Guerrero i Moreno
Elisabet Guiteras i Closa
Tomás Hernández i Cases
Margarita Manzano i López
Juan Manuel Mateu i Seisdedos
Inmaculada Muñoz i Maderuelo
Jordi Páez i Cárdenas
Irene Pérez i López
Máximo Perez i Retortillo
Joan Piqué i Cerdan
Manuel Robles i Pérez
J Antonio Rodríguez i Berral
Víctor Salas i Hernández
Jaume Sallan i Molto
Antonio Val i Muñoz
Macarena Rocto Vega i Budia
Alfredo Xifreu i Álvarez
José M Yáñez i Pasarin
Han resultat exclosos per tenir més de 30 anys els

senyors:
José Benito Arias i Yáñez
Fernando Codina i Camallonga
Antonio Fernández i Salgado
José M García i Calderón
Salvador Gómez i Galea
Martín González i Gómez
Jordi Masgoret i Borras
M Luz Quero i Pueyo
Alberto Rosa i Caros



\IÚM. 31 10-X-1989 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1261

Juan Vélez ¡ Sánchez Tot això es fa públic en compliment del que disposa
José M Yepes i Evangelista la normativa vigent.
Genoveva Zamora i Martínez Barcelona, 21 de setembre de 1989.

Concursos

Convocatòria del concurs per a la provisió de 2
llocs de treball de Cap del Nucli Orgànic de Cultu¬
ra, Centres Cívics i Joventut del Districte de Sar-
rià-Sant Gervasi i Cap del Nucli Orgànic d'Activi¬
tats Culturals i Centres Cívics del Districte de
Gràcia
(Aprovada per decret de l'Alcaldia de 27 de se¬
tembre de 1989)

A) DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
1. Cap del Nucli Orgànic de Cultura, Centres Cívics i

Joventut del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, adscrit a la
Divisió de Serveis personals i situat a la plaça del
Consell de la Vila, núm. 7.

2. Cap del Nucli Orgànic d'Activitats Culturals i Cen¬
tres Cívics del Districte de Gràcia, adscrit a la Divisió de
Serveis personals i situat a la plaça de Rius i Taulet,
núm. 2.

Nivell 22. Complement específic de responsabilitat i
dificultat tècnica, corresponent al lloc de treball, segons
catàleg vigent.

Funcions:
Organització i distribució del treball, direcció i coordi¬

nació de les activitats, i comandament i supervisió de
tot el personal adscrit a la UO de Cultura, Centres
Cívics i Joventut, les funcions principals del qual són:

Prestació de serveis, gestió de centres i exercici de
les funcions tècniques i administratives que correspo¬
nen als Districtes en matèries d'activitats culturals, cen¬
tres cívics i joventut.

B) CONDICIONS I REQUISITS NECESSARIS PER
OPTAR AL LLOCS DE TREBALL

Personal de plantilla de l'Ajuntament de Barcelona,
dels grups A o B amb 2 anys de servei a la Corporació.

C) MÈRITS DE CARÀCTER GENERAL
Es valoraran d'acord amb el barem de mèrits estipu¬

lat a les Bases marc que regulen la provisió de llocs de
treball per concurs entre el personal de l'Ajuntament de
Barcelona, segons acord del Consell Plenari, de 22 de
juliol de 1988, amb les especificacions següents:

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

2. Categoria professional i grau personal. S'avaluaran
tins a un màxim de 2 punts segons el barem següent:
Per pertànyer a la categoria de Tècnic
Superior d'Educació i Psicologia, o Art i
H'stòria 1 punt

Per pertànyer a la categoria de Tècnic
Mitjà d'Educació i Ciències Socials 0,75 punts
Per posseir com a grau personal el nivell
18 0,50 punts
Per posseir com a grau personal el nivell
20 0,75 punts
Per posseir com a grau personal un nivell
superior al 20 1 punt

3. Treballs efectuats a les diverses Administracions

públiques. Es valoraran fins a un màxim de 6 punts
segons el nivell, les tasques i les funcions dels llocs de
treball ocupats i atenent l'experiència següent:
- Programació, aplicació, coordinació i avaluació, de

projectes en l'àmbit de Serveis personals, fins a 3
punts.

- Gestió de recursos, fins a 1,5 punts.
- Comandament sobre personal, fins a 1,5 punts.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valora¬
ran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació directa
amb els llocs de treball a cobrir i es puntuaran, si és el
cas, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

5. Titulacions acadèmiques. Es valoraran fins a 2
punts segons el barem següent:
Titulacions relacionades amb l'exercici del
lloc de treball, per cadascuna 1 punt
Titulacions mitjanes relacionades amb el
lloc de treball, per cadascuna 0,50 punts

D) MÈRITS ESPECÍFICS
Es valoraran fins a un màxim de 12 punts els trets

professionals i personals que contribueixin a una millor
adequació als llocs de treball atenent els aspectes se¬
güents:

1. Característiques personals requerides per el lloc
de treball i, especialment, la capacitat de comandament
i d'interrelació, fins a 4 punts.

Per a la valoració d'aquests mèrits, la Junta de
Valoració atendrà les experiències que, en el seu cas,
acreditin els candidats no valorada en altres apartats i
també els sistemes d'apreciació que consideri més
adequats.

2. Experiència específica en gestió d'activitats cultu¬
rals i/o juvenils o direcció de Centres de Serveis perso¬
nals, fins a 3 punts.

3. Publicacions, cursos, conferències i activitats simi¬
lars en relació als llocs de treball, fins a 2 punts.

4. Maduresa i coherència, aportacions personals del
candidat referides als llocs de treball del concurs i
capacitat de síntesi, fins a 3 punts.

Per a la valoració d'aquest apartat, els concursants
hauran de presentar un informe sobre les activitats
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realitzades raonant la contribució als llocs de treball del
concurs, d'una extensió màxima de 3 folis.

E) PUNTUACIÓ MÍNIMA
S'estableix com a puntuació mínima per adjudicar els

llocs de treball d'aquest concurs, 12 punts.

F) JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
President:
Sr. José Luis Giménez i Montero, Coordinador de

Serveis de Personal.
Vocals:
1. Sr. Miquel Sanllehy i Garcia, Coordinador de Ser¬

veis de Gràcia.
2. Sr. Santos Martínez i Sequí com a titular, i Sr. Felip

Pérez i Llorca, com a suplent.
3. Sr. J. Manuel González i Cabré, Cap de la Divisió

de Serveis personals del Districte de Gràcia.
Representant de la Junta de Personal o del Comitè

d'Empresa:
Sra. M. Eugènia Sánchez i Carreté, com a titular, i

Sra. Cinta Llorens i Sanz, com a suplent.
Secretari:
Sra. Elvira Puit i Puit, com a titular, i Sr. Joan Ignasi

Pérez i Torio, com a suplent.

G) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els interessats que posseeixin les condicions exigi¬

des podran presentar les sol·licituds, adjuntant la relació
de mèrits al·legats, classificats segons l'ordre d'aquesta
convocatòria, i els documents acreditatius correspo¬
nents, en el Registre General en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

Hauran d'incloure l'informe, assenyalat en l'apartat
D) 4.

Tanmateix, a la sol·licitud haurà d'especificar-se l'or¬
dre de preferència de les places convocades.

(Exp. 105-C)

Convocatòria del concurs per a la provisió del lloc
de treball, del Cap de Nucli Orgànic d'Esports, del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
(Aprovada per decret de l'Alcaldia, de 27 de se¬
tembre de 1989)

A) DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Cap del Nucli Orgànic d'Esports del Districte de

Sarrià-Sant Gervasi, adscrit a la Divisió de Serveis per¬
sonals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i situat a la
plaça del Consell de la Vila, núm. 7.

Nivell: 20. Complement específic de responsabilitat i
dificultat tècnica, corresponent al lloc de treball, segons
catàleg vigent.

Funcions:

Organització i distribució del treball, direcció i coordi¬
nació de les activitats, i comandament i supervisió de
tot el personal adscrit al Nucli d'Esports, les funcions
principals del qual són:

Prestació de serveis, gestió de centres i instal·lacions
i exercici de les funcions tècniques i administratives que
corresponen als Districtes en matèria d'activitats i ins¬
tal·lacions esportives.

B) CONDICIONS I REQUISITS NECESSARIS PER
OPTAR AL LLOC DE TREBALL

Personal de plantilla de l'Ajuntament de Barcelona,
dels grups A, B o C, amb 2 anys de servei a la Corpora¬
ció.

C) MÈRITS DE CARÀCTER GENERAL
Es valoraran d'acord amb el barem de mèrits estipu¬

lat a les Bases marc que regulen la provisió de llocs de
treball per concurs entre el personal de l'Ajuntament de
Barcelona, segons acord del Consell Plenari, de 22 de
juliol de 1988, amb les especificacions següents:

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de ser¬
veis, inclosos els serveis previs en altres Administra¬
cions públiques que hagin estat formalment recone¬

guts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.
2. Categoria professional i grau personal. S'avalua¬

ran fins a un màxim de 2 punts segons el barem se¬

güent:
Per pertànyer a la categoria de Tècnic
Superior d'Educació i Psicologia 1 punt
Per pertànyer a la categoria de Tècnic
Mitjà de Ciències Socials 0,75 punts
Per posseir com a grau personal el nivell
18 0,50 punts
Per posseir com a grau personal el nivell
20 0,75 punts
Per posseir com a grau personal un nivell
superior al 20 1 punt

3. Treballs efectuats a les diverses Administracions
públiques. Es valoraran fins a un màxim de 6 punts
segons el nivell, les tasques i les funcions dels llocs de
treball ocupats i atenent l'experiència següent:
- Programació, aplicació, coordinació i avaluació de

projectes en l'àmbit dels serveis personals, fins a 3
punts.

- Gestió de recursos, fins a 1,5 punts.
- Comandament sobre personal, 1,5 punts.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valora¬
ran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació directe
amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si és el
cas, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

5. Titulacions acadèmiques. Es valoraran fins a 2
punts, segons el barem següent:
Llicenciat en Educació Física 1 punt
Primer cicle d'Educació Física 0,75 punts
Altres titulacions superiors relacionades
amb l'exercici del lloc de treball, per cadas¬
cuna 0,60 punts
Altres titulacions mitjanes relacionades
amb l'exercici del lloc de treball, per cadas¬
cuna 0,40 punts

D) MÈRITS ESPECÍFICS
Es valoraran fins a un màxim de 8 punts els trets

professionals i personals que contribueixin a una millor
adequació al lloc de treball, atenent els aspectes se¬
güents:

1. Experiència específica en gestió esportiva, fins a 3
punts.

2. Publicacions, cursos, conferències i activitats simi¬
lars en relació al lloc de treball, fins a 2 punts.

3. Maduresa i coherència, aportacions personals del
candidat referides al lloc de treball del concurs i capaci¬
tat de sístesi, fins a 3 punts.

Per a la valoració d'aquest apartat, els concursants
hauran de presentar un informe sobre les activitats
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realitzades, raonant la contribució al lloc de treball del
concurs, d'una extensió màxima de 3 folis.

E) PUNTUACIÓ MÍNIMA
S'estableix com a puntuació mínima per adjudicar el

lloc de treball d'aquest concurs, 9 punts.

F) JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
President:
Sr. José Luis Giménez i Montero, Coordinador de

Serveis de Personal.
Vocals:
1. Sr. Ramon Gironès i Pagès, Coordinador de Ser¬

veis del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
2. Sr. Lluís Muixí i Rosset com a titular, i Sr. Santos

Martínez i Sequí com a suplent.
3. Sr. J. Manuel González i Cabré, Cap de la Divisió

de Serveis personals del Districte de Sarrià-Sant Ger¬
vasi.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa:

Sr. Josep Calvet i Simon, com a titular, i Sr. Josep
Cano i Ruiz, com a suplent.

Secretari:
Sra. Elvira Puit i Puit, coma a titular, i Sr. Joan Ignasi

Pérez i Torio, com a suplent.

G) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els interessats que posseeixin les condicions exigi¬

des podran presentar les sol·licituds, adjuntat la relació
de mèrits al·legats, classificats segons l'ordre d'aquesta
convocatòria, i els documents acreditatius correspo¬
nents, en el Registre General en el termini de quinze
dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'a¬
questa convocatòria en la Gaseta Municipal.

Hauran d'incloure l'informe, assenyalat en l'apartat
D) 3.

(Exp. 106-C).
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ANUNCIS

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient núm. 3799/88, tramitat pel Negociat de Proveï¬
ments i Consum sobre proposta de caducitat de lloc de
venda que es relaciona, es notifica al titular que s'indi¬
ca, en el últim domicili conegut del qual han estat
refusades les notificacions que l'han estat dirigides, la
resolució del Regidor Conseller de l'Àmbit d'Urbanisme,
Obres i Serveis que es transcriu a continuació:

«Incoar expedient sancionador, segons els tràmits
establerts en els articles 133 a 137 de la Llei de
Procediment Administratiu, contra el titular del lloc de
venda que figura en la relació adjunta, per comissió
de la infracció assenyalada en l'article 42.1 de l'Orde¬
nança de mercats, i nomenar instructora als esmentats
efectes, la Sra. M Carmen Pérez i Abellàn, Cap lletrada
del Negociat de Proveïments i Consum, i Secretària, la
Sra. Victòria Castelló i Gallo, adscrita a aquest Nego¬
ciat.»

Relació que es cita
Titular Parada
Ana M Casabella i Llombart 44

Tanmateix, es transcriu la notificació del Plec de
càrrecs formulat en l'esmentat expedient sancionador:

«En relació amb l'expedient sancionador, tramitat per
aquest Negociat per comissió de la infracció asse¬
nyalada en l'article 42.1 de l'Ordenança municipal de
mercats, i de conformitat amb el que disposa l'article
136 de la Llei de Procediment Administratiu, li notifico
que li ha estat formulat, en qualitat de titular del lloc de
venda del mercat que s'esmenta en la relació adjunta,
el Plec de càrrecs següent:

1. Falta de pagament del rebuts de cànon.
2. L'esmentat fet incorre en el supòsit d'extinció de

l'autorització, previst en l'article 42.1 de l'Ordenança
municipal de mercats.

En el termini de vuit dies comptats a partir de l'ende¬
mà de la recepció de la present notificació podrà
contestar el transcrit Plec de càrrecs.

Transcorregut l'esmentat termini, sense haver donat
compliment aquest tràmit, es considerarà decaigut en el
seu dret a fer-ho. Barcelona, 12 de juliol de 1989. La
instructora, M Carmen Pérez i Abellàn.

Mercat Últim domicili conegut
Guinardó Garcilaso, 121

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núms. 209 al 234, dels dies 1 al 30 de
setembre de 1989

Cancel·lació de les

garanties donades per:
- Sociedad Cooperativa Treballadors Familiars, pels

contractes de serveis d'ajut a la llar.
(Dia 1)

- Cubiertas i Mzov, SA, per les obres de canalització
del Torrent de la Torre Vella (Torre Baró), i obres de
construcció del Centre de Serveis Socials Can Cas¬
telló.
(Dia 5)

- General Forrajera, SA, pel subministrament d'ali¬
ments pel contingent equí de la Secció muntada de
la Guàrdia Urbana.
(Dia 9)

- Zardoya Otis, SA, pels contractes de conservació
d'ascensors de diverses residències de l'Àrea d'A¬
fers Socials i Joventut.
(Dia 15)

- Sather, SA, per les obres de reordenació d'equipa¬
ment actual del Complex Esportiu Ciutat Meridiana.

- Francisco Closa Alegret, SA, per les obres de rehabi¬
litació del Centre Cívic Casa Elizalde, 2a fase.
(Dia 16)

- Riegos FG, pels treballs d'instal·lació de reg per
aspersió (bloc núm. 3) i (bloc núm. 1) a la Ciutat.

- Ginés Navarro Construcciones, SA, per les obres de
renovació del paviment i clavegueram dels carrer de
Giqnàs, Escudellers Blancs i Aglà.
(Dia 19)

- Incofamo, SA, per les obres d'instal·lació elèctrica als
CP Josep M de Sagarra, Mío Cid, i Tibidabo.

- Fernando Turró Homedes, per les obres d'adequació
d'un local per a Casal de Barri de Navas.
(Dia 20)

- Decoresport, SA, pel subministrament i muntatge de
parquet en el Palau municipal d'Esports, i de grades
telescòpiques en l'instal·lació esportiva Virrei Amat.

- Dragados i Construcciones, SA, per obres d'instal·la¬
cions a la guarderia Pau del Parc de l'Espanya
Industrial, 2a fase.
(Dia 21)

- Obras i Contratas Javier Guinovart, per les obres de
construcció del centre d'EGB, polígon IV.
(Dia 22)

- Piera, SA, per les obres de tancament exterior de
l'escola municipal Tramuntana.

- Mario Serra i Parera, per les obres d'urbanització
d'iniciativa privada, compreses entre el sector de la
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Gran Via de Carles III, i l'avinguda de Madrid, i els
carrers de la Pobla de Lillet i de Fígols.

_ Qrupo 4 Securitas España, per les obres de conser¬
vació i noves instal·lacions de sistemes d'alarma en
diversos edificis d'ensenyament.
(Dia 27)

- Jordi Vilanova, SA, pels contractes d'equipament a
diversos centres de Serveis Socials.
(Dia 29)

- Joaquim Martín i López, pels treballs de funciona¬
ment i conservació de les instal·lacions artístiques
dels monuments de la Ciutat.

- Fernando Turró i Homedes, per les obres de cons¬
trucció del Centre de Serveis Socials al Congrés.
(Dia 30)

Informació pública:
- De l'expedient relatiu a l'adquisició pel sistema d'ex¬

propiació de la finca núms. 78-84, situada al carrer de
la Costa, de 121,50 m2 de superfície, afectada de vial
per l'obertura del carrer de la Baixada de Blanes.
(Dia 1)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de juliol
de 1989, d'aprovar inicialment el projecte de repar-
cel·lació voluntària i discontínua per a l'ampliació de
la plaça de la Palmera.
(Dia 7)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de juliol
de 1989, d'aprovar definitivament el projecte d'esta¬
tuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació
pel desenvolupament de l'estudi de detall que afecta
l'illa delimitada pels carrers d'Indústria, Sicília, Còrse¬
ga i Nàpols, amb les modificacions que s'adjunten.
(Dia 9)

- De l'expedient relatiu a l'adjudicació d'una parcel·la

sobrant de la via pública situada en el carrer de Velia,
núm. 62, de 56 m2 de superfície, que confronta amb
la finca propietat d'Immobiliària Bester, SA.
(Dia 14)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 13 de setembre de 1989,
d'aprovar el padró de contribuents de la contribució
territorial urbana corresponent a l'exercici de 1989.
(Dia 19)

- De l'expedient relatiu a l'adquisició, pel sistema d'ex¬
propiació, de les finques núms. 37 al 47 del carrer de
la Conca.
(Dia 20)

- De l'acord del Consell Plenari, de 12 de setembre de
1989, d'.aprovar unes modificacions de crèdit per un
import de 360.327.415 pessetes, dins el pressupost
general de 1989.
(Dia 21)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de juliol
de 1989, i del Consell Plenari, de 21 de juliol de 1989,
d'aprovar inicialment el projecte d'urbanització d'ini¬
ciativa privada, de la prolongació del passeig del
Triomf, entre els carrers de la Gran Via de les Corts
Catalanes i del Perú, per un import de 21.593.730
pessetes.
(Dia 26)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de juliol
de 1989, i del Consell Plenari, de 21 de juliol de 1989,
d'aprovar inicialment el projecte d'urbanització d'ini¬
ciativa privada dels carrers del Treball (entre Cristóbal
de Mourà i Veneçuela), i Veneçuela (entre Treball i
Agricultura).

- Dels acords de la Comissió de Govern i del Consell
Plenari, de 12 de juliol i 21 de juliol de 1989, respecti¬
vament, d'aprovar inicialment la delimitació de la
unitat d'actuació de l'illa compresa entre els carrers
del Segre, Doctor Santponç, i els edificis del carrer
Onze de Setembre.
(Dia 30)

Altres anuncis

La Ponència de Nomenclatura, en sessió de 19 de
desembre de 1988, acordà donar el nom de plaça de la

Diagonal-Mar, a l'espai comprés entre els carrers de
Josep Pla i de Llull, en el Districte de Sant Martí.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 2.2 de l'Orde¬
nança de Policia de la Via Pública, se sotmet a informa¬
ció pública l'esmentat acord.



 


