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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

CORRECCIÓ D'ERRADES

A la pàgina 124 de la Gaseta Municipal núm. 6, de 28
de febrer de 1993, en el segon decret de l'Alcaldia
relatiu a Modificacions de crèdit dins el Pressupost

General de 1992, dintre de l'apartat Despeses, en el
concepte Partida on diu: «420.11» ha de dir: «422 51305
99.01 01», i en el concepte Descripció on diu: «Aporta¬
ció MOPT a l'EMT» ha de dir: «Transferències Trans¬
ports de Barcelona (Seguretat Social)»

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1993
(Pròrroga del Pressupost de 1992) (majors ingressos)

INGRESSOS

Partida
921.00

Descripció Altes
Emissió deute públic exterior a mitjà i llarg termini (100
milions de dollars USA equivalents a pessetes
11.871.500.000 11.871.500.000

DESPESES

Partida Descripció Altes
901 01102 99.01 32 Refinançament 1993 11.871.500.000

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL
(Crèdit generat per ingressos no tributaris)

INGRESSOS

Partida Descripció Altes
399.25 Altres ingressos per serveis olímpics 72.071.755

DESPESES

Partida Descripció
410.72102 0306 01 Transferències corrents. Patronat de Turisme

Altes
72.071.755
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Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer de can Travi a un dels vials

existents amb motiu de la remodelació de les obres del
Sector de la Vila Olímpica de la Val d'Hebron, en el
Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 470-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer de Martí i Codolar a un espai

del sector de nova urbanització, de la Vila Olímpica de
la Vall d'Hebron, en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 471-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Jardins de la Creu de Pedralbes, a

l'espai enjardinat annexat al Monestir de Pedralbes a la
Carretera d'Esplugues, en el Districte de Les Corts.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 472-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de la plaça del Baró de Viver a l'espai

interior dels blocs del Barri de Baró de Viver, en el
Districte de Sant Andreu.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 473-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer de Rubió i Balaguer a un

espai del sector de nova urbanització, de la Vila Olímpi¬
ca de la Vall d'Hebron, en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 474-SG)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de plaça de Josep Pallach a un espai

del sector de nova urbanització, de la Vila Olímpica de
la Vall d'Hebron, en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Reí. 475-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de plaça de Joan Cornudella a un espai

del sector de nova urbanització, de la Vila Olímpica de
la Vall d'Hebron, en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 476-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap de la Secretaria Tècnica d'Informació de Base i
Organització, i en ús de les facultats conferides a
aquesta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
Especial d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer del Cardenal Vidal i Barraquer

a un dels vials existents amb motiu de la remodelació
de les obres del sector de la Vila Olímpica de la Vall
d'Hebron, en el Districte d'Horta-Guinardó.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. 477-SG)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Cap del Negociat Administratiu, i en ús de les facultats
conferides a aquesta Alcaldia per l'article 7è 1 r de la Llei
de Règim Especial d'aquest Municipi, disposo:
Modificar l'article 11è de les Normes Reguladores del

Consell Assessor de la Gent Gran, aprovades per
Decret de l'Alcaldia de data 11 de juny de 1990,
d'acord amb el que s'explicita en l'informe adjunt a
l'expedient, i de conformitat amb l'establert a l'article
111 de la Llei de 17 de juliol de 1958, sobre Procedi¬
ment Administratiu.
Nomenar la Sra. Carme Blasi i Carrera, funcionària

d'aquesta Corporació, Secretària del Consell Assessor
de la Gent Gran, en substitució de la Sra. Lydia Graell i
Ezpeleta, designada per Decret de l'Alcaldia, de data
18 de març de 1991.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira,
(Réf. 607-NC)

Article 11
El Consell Assessor disposarà d'una Secretaria Tèc¬

nica, amb les funcions pròpies d'un òrgan auxiliar de
suport tècnic i administratiu. Aquesta funció recaurà en
el Servei de Participació de l'Àrea d'Afers Socials i Jo¬
ventut.
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CARTIPÀS

Decret. Fent ús de les atribucions que em conferei¬
xen els articles 21 i següents de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local i 7è de la Llei de Règim
Especial de Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Carles Ponsa i Ballart representant de

l'Ajuntament de Barcelona a l'Assemblea General de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Barcelona, 3 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Réf. NC-359)

Decret. D'acord amb el que preveu l'article 10.1
dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, i en ús
de les facultats que em confereixen els articles 51 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 7è de la
Llei Especial de Barcelona, disposo:
Designar l'll im. Sr. Joan Clos i Matheu, Vice-president

del Consorci Sanitari de Barcelona, en representació de
l'Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, 3 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Réf. NC-486)

de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Nomenar e\ Sr. Albert Serra i Martín Gerent de l'Àmbit

de Benestar Social.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ret NC-481)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Nomenar el Sr. Manuel Tuñí i Bancells Gerent de

l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-482)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 21 de la Llei de Bases de Règim
Local i l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona, dis¬
poso:
Nomenar la Sra. Margarita Obiols i Llandrich Directora

del Gabinet de Relacions Territorials.
Barcelona, 4 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-393)

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
4, 5.3 i 7.1 de la Llei 26/1984 de 19 de desembre, de
coordinació universitària i de creació dels consells so¬

cials, i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei de Bases de Règim
Local, i 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Proposar com a representant de l'Ajuntament de

Barcelona al Consell Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona, l'll im. Sr. Josep M. Vegara i Carrió.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-479)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:

% Nomenar la Sra. Irene Pagès i Perarnau Gerent de
l'Àmbit d'Alcaldia-Presidència, i mantenir-la en les fun¬
cions de Cap del Gabinet de la Regidoría de Presidèn¬
cia.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-483)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Nomenar eI Sr. Josep Marull i Gou Gerent de l'Àmbit

d'Organització i Economia, i mantenir-lo en les funcions
de Gerent dels Serveis Centrals.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-484)
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Decret. D'acord amb el que es preveu en l'article
10.2 b) dels Estatuts de l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins, aprovats pel Consell Plenari de 29 de maig de
1992, i fent ús de les atribucions que em confereixen
els articles 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local, i 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelona,
disposo:
Designar membre del Consell d'Administració de

l'Institut Municipal de Parcs i Jardins el Sr. Julio Nolasco
i Pérez en representació del Comitè d'Empresa de
l'esmentat Institut.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. NC-487)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Assignar al Sr. Miquel Lumbierres i Méndez, pel que

fa a l'Àrea de Cultura, les funcions que corresponen als
Gerents d'Àmbit segons el Decret de l'Alcaldia de data
25 de gener de 1993.
Barcelona, 12 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
{Ref. NC-569)

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Sant Martí i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes, disposo:
Nomenar la Sra. Montserrat Jordi i Nebot membre del

Consell Municipal del Districte de Sant Martí en substitu¬
ció del Sr. Daniel Mañes i Martín, la dimissió del qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. NC-573)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Nomenar el Sr. Simó Artigues i Martín Gerent de

l'Àmbit de Descentralització i Relacions Ciutadanes.
Barcelona, 12 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. NC-570)

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de Sants-Montjúíc i vista la Disposició Transitò¬
ria núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes, disposo:
Nomenar el Sr. Jaume Canals i Coronado, membre

del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjúíc, en
substitució del Sr. Manuel Pujol i Latorre, la dimissió del
qual ha estat acceptada.
Barcelona, 8 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. NC-574)

★ ★ ★

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Assignar l'll im. Sr. Oriol Bohigas i Guardiola, pel que

fa a l'Àrea de Cultura, les funcions que corresponen als
Regidors d'Àmbit, segons el Decret de l'Alcaldia de
data 25 de gener de 1993.
Barcelona, 12 de febrer de-1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. NC-568)

Decret. Atès el que disposa el Decret de l'Alcaldia
de 25 de gener de 1993, i d'acord amb el que establei¬
xen els articles 21.1 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:
Assignar a la Sra. Montserrat Casas i Vilalta, pel que

fa a l'Àrea d'Educació, les funcions que corresponen
als Gerents d'Àmbit, segons el Decret de l'Alcaldia de
data 25 de gener de 1993.
Barcelona, 12 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. NC-571)

•k -k ★

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21.1 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 51
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
fent ús de les atribucions que em confereix l'article 7è
de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Jordi Carrió i Figuerola responsable

del desenvolupament del Projecte del Conjunt Monu¬
mental de Pedralbes.
Barcelona, 12 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. NC-572)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L'Eixample

Sessió 18 de febrer de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Donar compte al Ple de l'acord de la Comissió

Govern de 14 de gener de 1993, pel qual s'aproven
subvencions a Entitats del Districte, per un import de
300.000 pessetes, amb càrrec al pressupost de 1993.
L'atorgament d'aquesta subvenció queda condicionat a
la presentació de la corresponent justificació o memòria
de les activitats subvencionades l'any 1992.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió Govern

d'11 febrer de 1993, pel qual es va acordar establir que el
Consell de l'Annex de la Casa Golferichs estarà compost
pels membres següents: Presidència: el Regidor-president
del Districte; membres: un respresentant de cada un dels
Grups polítics que componen el Ple del Consell; un
representant de l'Associació de Veïns de Sant Antoni; un
representant de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de
l'Eixample; un representant dels usuaris de l'Annex; el
responsable de la Casa Golferichs, el Cap de Zona de
l'Esquerra de l'Eixample i el responsable municipal de
l'Annex de Golferichs, que actuarà com a secretari.

Comunicar a l'Àrea d'Urbanisme que el Centre Polis-
portiu Rocafort, ubicat al carrer de Floridablanca, núm.
41, no compleix la normativa sobre supressió de barre¬
res arquitectòniques, malgrat haver obtingut la llicència
municipal.
Sol·licitar als Serveis Territorials de la Conselleria

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
adopti les mesures necessàries per dotar de personal el
Centre Pedagògic i de Recursos del Districte del Eixam-
ple, que aquest Consell té previst inaugurar el proper
mes de setembre.
Autoritzar el cobramênt d'entrada als espectacles

infantils i culturals organitzats' pel Districte i fixar el preu
de 150 pessetes per als espectacles culturals, sense
perjudici de valorar els resultats d'aquest acord, d'aquí
tres mesos.

Informar favorablement la proposta de l'Àrea de
Gestió Barcelona-ciutat de l'Institut Català de la Salut,
en el sentit de modificar els límits geogràfics de les
Àrees Bàsiques de Salut de la Dreta de l'Eixample,
d'acord amb el que s'estableix en el corresponent ex¬
pedient.

Districte 4. Les Corts

Sessió del 24 de febrer de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les resolucions preses per la

Regidora-presidenta del Districte sobre:
Adjudicar a Tecnilimpsa els contractes relatius a la

prestació dels serveis de neteja, pel període de l'any
1993, de les dependències i de les escoles públiques del
Districte següents: Seu del Consell del Districte; Centre
Cívic Can Deu; Centre de Serveis Socials (local del carrer
de Masferrer, núms. 33-35); Casal d'Avis Joan Gamper i
Casal d'Avis de Sant Ramon, pel preu de 9.617.000
pessetes, IVA inclòs; Escola pública Àusias March, pel
preu de 4.502.413 pessetes, IVA inclòs; Escola pública
Itaca, pel preu de 8.454.000 pessetes, IVA inclòs; Escola
Pública Lavínia, pel preu de 4.255.574 pessetes, IVA
inclòs; Escola Pública Duran i Bas, pel preu de 7.281.000

pessetes, IVA inclòs; Escola Pública Les Corts, pel preu
de 7.281.000 pessetes; Pavelló L'Illa, pel preu de
3.158.500 pessetes, IVA inclòs.
Prorrogar parcialment el concert per a la prestació del

servei d'atenció a famílies d'alt risc psico-social integrat
pels projectes d'Assessorament interconsulta i supervi¬
sió professional de l'equip d'atenció primària i de pre¬
venció de situacions familiars de risc, subscrit amb el
Centre d'Higiene Mental de les Corts, pel període de 3
mesos a comptar de l'1 de gener al 31 de març de
1993, i per un import de 583.000 pessetes.
Adjudicar a l'empresa Equiro, SA, el contracte per a

la prestació del servei de manteniment , neteja i col·lo¬
cació d'informació en els murals informatius del Distric¬
te durant l'any 1993 amb les condicions que s'especifi¬
quen en la seva oferta i autoritzar la despesa de
398.268 pessetes, IVA inclòs.
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Prorrogar el concert per a la prestació del Servei
d'Atenció al Disminuït integrat pels projectes: Tots hi
participem i Integració a l'Esport i al Lleure, subscrit
amb l'Associació Promotora del Treball Social pel perío¬
de de 3 mesos a comptar de l'1 de gener al 31 de març
de 1993, i per un import d'1.172.750 pessetes.
Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 249.555

pessetes, ingressada a Dipositaria Municipal en data 30
de gener de 1989, a favor de l'empresa Neteges, SA,
per tal de respondre del contracte de prestació de
serveis de neteja de la Seu del Consell del Districte,
Centre Cívic Can Deu, i locals del carrer de Masferrer,
núms. 33-35, durant els anys 1989 i 1990.
Adjudicar al Sr. Juan Ignacio Arregui i Goicoerrotea, la

concessió administrativa de l'ús i explotació del Bar del
Centre Cívic de Can Deu, per un termini de dos anys
1993-1994, amb un cànon anual de 329.162 pessetes.
Quedar assabentat dels Decrets de l'Alcaldia de 19

de gener i 8 de febrer de 1993 pels quals es dóna el
nom de Jardins de Can Cuiàs a l'espai enjardinat situat
a la vorera muntanya del carrer del Marquès de Sentme¬
nat contigu als jardins de les infantes; de Jardins dels
Doctors Dolsa a l'espai enjardinat situat entre els carrers
de La Pobla de Lillet, de Carles III i de Fígols; de carrer
de Can Segalà a un espai vial de recent obertura situat
paral·lelament a la Diagonal i que s'inicia al carrer de
Gandesa i es prolongarà, en un futur, fins al carrer de
Numància; i de jardins de la Creu de Pedralbes a l'espai
enjardinat annexat al Monestir de Pedralbes, a la car¬
retera d'Esplugues.
Quedar assabentat del nomenament de la Sra. As¬

sumpció González i Mestres com a membre del Consell

Municipal de les Corts, en substitució de la Sra. Margari¬
da Riera i Blasco, segons decret de l'Alcaldia de 24 de
desembre de 1992.
Quedar assabentat del nomenament de la Sra. Pilar

Suero i Roca com a membre del Consell Municipal del
Districte de les Corts, en substitució de la Sra. Rosa
María González i García, segons decret de l'Alcaldia de
24 de desembre de 1992.
Acceptar el Projecte d'urbanització dels espais si¬

tuats en la confluència dels carrers d'Agustina Saragos¬
sa, avinguda de Sarrià i avinguda Diagonal.
Quedar assabentat del conveni amb Joventuts Musi¬

cals per un import de 400.000 pessetes, pel període
comprès entre el 4 de març i el 22 d'abril de 1993; i del
conveni amb la parròquia de Sant Ramon, pel període
de l'any 1993.
Quedar assabentat de la subvenció a l'AAVV i Co¬

merciants del carrer de Vallespir, per la cavalcada de
reis, per un import de 81.246 pessetes.
Aprovar, amb l'abstenció d'IC, la proposta d'acord

signada pels portaveus dels Grups Polítics del Consell
Municipal del Districte, CiU, PSC, i PP, sobre la consoli¬
dació prioritària del projecte d'instal·lació esportiva més
aparcament, evitant que l'adjudicació de l'aparcament
del carrer de Nicaragua impedeixi l'execució de la
remodelació del Complex Esportiu i ajornant l'adjudica¬
ció de l'esmentat aparcament a l'espera de poder
executar les obres del Polisportiu.
Aprovar, amb l'abstenció del PSC, la proposta d'a¬

cord signada pels portaveus dels Grups Polítics d'IC,
CiU i PP sobre l'adhesió a la Moció 12/IV del Parlament
de Catalunya sobre la corresponsabilitat fiscal.

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 25 de febrer de 1993

Aprovar Yacta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar les devolucions de dipò¬

sits següents:
Manuel Pelegrín i Brunet per les obres d'instal·lació

de preses de corrent festes populars, per un import
de 156.800 pessetes; Manuel Pelegrín i Brunet per les
obres d'instal·lació d'enllumenat a les pistes de pe-
tanca Sant Genis, per un import de 108.413 pesse¬
tes; Ca N'Ensenya, SAL, per obres tancament viver
Tres Turons, per un import de 64.941 pessetes;
Constraula, SA, per construcció grades/pistes al CP

Font d'en Fargues, per un import de 84.040 pessetes;
Carpintería Ebanistería AAA, SCP, per obres manyà
escoles Districte, per un import de 63.284 pessetes;
Felipe Giménez i Martínez per llicència gual Av. Can
Baró, núm. 20, per un import de 2.096 pessetes;
Constraula, SA, per obres de pavimentació, clavegue¬
ram i enllumenat al carrer de Canovelles, per un
import de 865.979 pessetes.
Aprovar l'informe sobre l'Estudi de detall de l'Institut

Hispano-Francès.
Aprovar els informes sobre les propostes de nomen¬

clatura dels carrer de l'Arquitecte Moragas i del Pare
Mariana.



168 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 8 20-111-1993

r

Districte 9. Sant Andreu

Sessió del 24 de febrer de 1992

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les cancel·lacions de garantia

següents:
A Antonio Navas Navas, per la reforma lluernari del

Centre Cívic La Sagrera, per un import de 58.525
pessetes; a Cial. Contel, SA, pel mobiliari de la Sala de
Plens del Districte, per un import de 79.787 pessetes; a
Reriha, SA, per la comp. de les voreres de Meridiana-
plaça de Xandri, per un import de 208.582 pessetes; à
Reriha, SA, per l'ordenació d'aparcaments i enjardina-
ment del carrer de Ramon Albó, per un import de
471.475 pessetes; a Anasa, per la connexió de la
claveguera al CP Ramon Berenguer, per un import de
251.884 pessetes; a Emilio González, pel condiciona¬
ment d'aire SAT, per un import de 105.226 pessetes; a
R. Balaguer R., per la reparació de voreres al Districte,
per un import de 290.839 pessetes; a Neo Gestió
Cultural, pels serveis de bucs musicals a Sant Andreu,
per un import de 83.309 pessetes; a Neo Gestió Cultu¬
ral, pel servei de gestió del Casal del Barri del Congrés,
per un import de 110.429 pessetes.
Quedar assabentat de les adjudicacions de serveis

següents:
A Movilma, per la conservació i manteniment d'esco¬

les públiques i edificis públics (obra civil), per un import
de 35.000.000 de pessetes per l'any 1993; a IMES, SA,
per la conservació i manteniment d'escoles públiques i
edificis públics (instal·lacions) per un import de
20.000.000 de pessetes per l'any 1993; a ERSCE, per

la conservació d'aparells elevadors, per un import de
3.500.000 pessetes per l'any 1993; a Unix Extintores,
per la conservació d'aparells antiincendis, per un import
de 2.500.000 pessetes per l'any 1993; a Fomento de
Construcciones y Contratas, SA, pel contracte de briga¬
des de reparació de vials del Districte, per un import de
60.000.000 de pessetes per l'any 1993; a Neo Gestió
Cultural, SL, per la contractació dels serveis de ludoteca
al Casal de Barri del Baró de Viver, per un import
d'1.552.500 pessetes per a l'any 1993.
Quedar assabentat del conveni entre el Districte de

Sant Andreu i Neo Gestió Cultural, SL, per la cessió i
gestió dels Bucs de Sant Andreu i el casal de Barri del
Congrés.
Quedar assabentat de la incoació de l'expedient de

declaració de Fires Tradicionals i autoritzacions provisio¬
nal els primers dissabtes de mes a Rosa de Maig i els
segons dissabtes de mes a Foment de les Belles Arts, a
la plaça d'Orfila, carrer de Segre, carrer del Pont i en¬
torns.

Quedar assabentat dels decrets de l'Alcaldia, de 19
de gener de 1993, pel qual es nomena al Sr. Salvador
Angosto i Calvet Conseller del Districte de Sant Andreu,
en substitució del Sr. Josep Ramos i Lias.
Nomenar el Sr. Salvador Angosto i Calvet, Conseller

Vice-president del Consell, en substitució del Conseller
Sr. Antoni Moliné i López, amb les facultats establertes
a l'article 11 de les Normes Reguladores de l'Organitza¬
ció dels Districtes, com també membre de la Comissió
de Govern i portaveu del Grup Socialista del Consell del
Districte.

Districte 10. Sant Martí

Sessió 4 de de març de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les adjudicacions de Brigades

de Serveis Tècnics següents: a Enrique Rodríguez i
Petriz, SA, la brigada d'actuació inmediata i via pública,
per un import de 110.000.000 de pessetes; a Catalana
de Obras i Proyectos, la brigada d'intervenció en edifi¬
cis i instal·lacions de centres públics d'ensenyament del
Districte, per un import de 45.500.000 pessetes; a
Catalana de Obras i Proyectos, la brigada d'obres de
manteniment regular, programat i preventiu als centres
públics d'ensenyament del Districte, per un import de
33.000.000 pessetes; a Llenguadoc, SL, la brigada de
manteniment d'edificis i instal·lacions municipals del
Districte, per un import de 18.000.000 pessetes; a
Umpires, SL, la brigada de neteja dels col·legis públics
La Farigola del Clot, Emilia Pardo Bazán i Sant Joan de
Ribera, per un import de 21.839.390 pessetes; a Sael,
la brigada de neteja dels col·legis públics Pius XII, Virrei
Amat, Bogatell i Provençals, per un import de

28.050.040 pessetes; a Limserco, SL, la brigada de
neteja dels col·legis públics La Pau, Brasil, Catalònia i
Concepción Arenal, per un import de 26.380.081 pes¬
setes; a Sael, la brigada de neteja dels edificis munici¬
pals del Districte següents: Ludoteca Masia de Ca
L'Arnó, Casal Infantil El Xalet del Clot, per un import de
2.049.176 pessetes; a Mantenimientos Pratense, SL, la
brigada de neteja dels edificis municipals del Districte
següents: Casal Infantil El Vaixell i Casal Infantil El Drac,
per un import de 851.360 pessetes; a Mantenimientos
Pratense, SL, la brigada de neteja dels edificis munici¬
pals del Districte següents: Casal d'Avis del Parc, Casal
d'Avis del Besòs, Casal d'Avis La Verneda i Casal
d'Avis Paraguai-Perú, per un import de 6.651.000 pes¬
setes; a Mantenimientos Pratense, SL, la brigada de
neteja dels edificis municipals del Districte següents:
Centre de Serveis Socials del Clot, Centre de Serveis
Personals del Besòs/R. Prim, Centre Cívic Poblenou
(edifici Can Felipa), Polisportiu Bac de Roda i Centre
d'Iniciació Esportiva Olimpia, per un import de
12.798.875 pessetes; a Mantenimientos Pratense, SL,
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Aprovar el projecte d'arranjament del carrer Pallars
entre la finca núm. 419 d'aquest carrer i el de Josep
Pla.

Aprovar el conveni suscrit entre l'Ajuntament i la
Societat LYMS-5, SL, relatiu a la permuta de la finca de
propietat municipal situada al carrer de Brasil, núm. 37,
pel local comercial situat a l'edifici en construcció as¬
senyalat amb el núm. 14 del carrer de Sant Quintí.
Aprovar la proposta d'actualització dels preus públics

per la utilització dels espais i instal·lacions dels Centre
Cívics del Districte.

f

f

r

*

r

v

la brigada de neteja del Centre Cívic de Sant Martí, per
un import d'11.255.772 pessetes.
Aprovar la remodelació de les Comissions i del Con¬

sell de Gestió del Districte.
Quedar assabentat de l'execució del Pressupost del

Districte de 1992.
Quedar assabentat del conveni amb Tecnologies

Urbanes Barcelona, SA (TUBSA), per elaborar el Pla de
Futur del Clot-Camp de l'Arpa.
Aprovar la denominació del Passatge de Ca dels Se-

guers.
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DISPOSICIONS D'INTERÈS
PER A L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la Generalitat
i Butlletí Oficial de la Província. Gener 1993.

Contractació
O /92 21-XII índex de preus de mà d'obra i materials de la construcció (BOE núm. 3 de

corresponents a juny i juliol de 1993 4-I-93)

Cultura
O

Finances

/92

/93

Personal
RD 7/93

16-XII Modifica O. de la mateixa data sobre concessió de subvencions (DOG núm. 1692
a ens públics municipals per a la programació d'activitats cultu- d'11-1-93)
rals

Correcció d'errades de la Llei 39/92, de 29 de desembre, de (BOE núm. 5 de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 1993 6-I-93)

15-1 Aprova el coeficient RM a efectes d'allò establert a la Llei (BOE núm. 23 de
Reguladora de les Hisendes Locals (Valor Cadastral dels immo- 27-1-93)
bles)

8-1 Revalorització de pensions de la Mutualitat Nacional de Previsió (BOE núm. 11 de

/93

de l'Administració Local per a 1993 13-1-93)
12-1 Dicta instruccions en relació amb les nòmines per a l'any 1993 (BOE núm. 11 de

dels funcionaris públics 13-1-93)

Serveis Socials
O /92 22-XII Desplega el D 288/92 de 26 d'octubre, de creació del programa (DOG núm. 1690

d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran de 4-I-93)

Treball
RD 44/93 15-1 Fixa el salari mínim interprofessional per a 1993 (BOE núm. 14 de

16-1-93)

RESUM

Contractació
L'O. de 21 de desembre de 1992, del Ministeri

d'Economia i Hisenda, fixa els índexs de preus de mà
d'obra i materials de la construcció corresponents als
mesos de juny i juliol de 1992, aplicables a la revisió de
preus de contractes d'obres de l'Estàt.

Cultura
L'O. de 16 de desembre de 1992, del Departament

de Cultura de la Generalitat, modifica l'O. de la mateixa
data per la qual s'aproven les bases que han de regir la

concessió de subvencions a consells comarcals, ajun¬
taments i altres ens públics municipals per a la progra¬
mació estable d'activitats culturals de caràcter profes¬
sional, amb la inclusió d'un nou apartat.

Finances
Per Resolució de 15 de gener de 1993 del Ministeri

d'Economia i Hisenda es disposa que a efectes d'allò
establert a l'article 66.2 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es prendrà com a referència els
estudis de mercat i altres anàlisis sòcio-econòmics
realitzats d'acord amb els criteris establerts pel Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
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Personal
El RD 7/93, de 8 de gener sobre revalorització de

pensions de la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Ad¬
ministració Local per a 1993 disposa que les pensions
bàsiques, d'acord amb la Llei 39/92, de 29 de desem¬
bre, de Pressupostos Generals de l'Estat, experimenta¬
ran a partir d'1 de gener de 1993 un 5,1 per 100
d'increment respecte de les quanties percebudes a 31
de desembre de 1992. També disposa que l'import
íntegre mensual de la pensió o pensions no podrà
excedir de 245.546 pessetes.

La Secretaria d'Estat d'Hisenda, per Resolució de 12
de gener de 1993, dicta instruccions en relació amb les
nòmines per a 1993 dels funcionaris públics inclosos en
l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost.

Serveis Socials
L'O. de 22 de desembre de 1992, desplega el Decret

288/92, de 26 d'octubre, que va crear el Programa
d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent
gran, el qual pretén oferir una resposta efectiva a la
necessitat d'acolliment residencial d'una persona gran
que es trobi en una situació que requereixi una atenció
de caràcter urgent i no pugui accedir a una plaça
residencial pública o finançada amb fons públics.

Treball
El RD 44/93, de 15 de gener, fixa el salari mínim

interprofessional per a 1993 en 1951 pessetes/dia o
58.530 pessetes/mes per a treballadors a partir dels 18
anys.
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ANUNCIS

Concursos
De conformitat amb el que disposa l'article 121 del

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,
s'exposa al públic, al Negociat de Transports i Circula¬
ció d'aquest Ajuntament (plaça de Pi i Sunyer, núms.
8-10, 2n), durant trenta dies, el plec de condicions
aprovat pel Consell Plenari en sessió de 29 de gener de
1993, relatiu a la construcció i subsegüent explotació en
règim de concessió administrativa del servei públic dels
aparcaments subterranis per a vehicles situats als car¬
rers que es detallen a continuació, amb transmissió de
l'ús de les places d'aparcament a residents.
- Carrer de Lanzarote
- Carrer de Pallars-Prim
- Carrer de Tenerife
- Carrer del Doctor Ferran/Diagonal
- Carrer de Joan Güell
- Avinguda Mistral
Dins del termini esmentat i a partir del dia hàbil

següent al de la inserció d'aquest anunci en l'últim
Butlletí Oficial en què es publiqui, podran formular-se
reclamacions contra el plec, les quals hauran de ser
resoltes per aquesta Corporació.

A la vegada, es convoca concurs per a l'adjudicació
de les concessions administratives esmentades; això
no obstant, de presentar-se reclamacions se suspendrà
l'obertura de pliques que s'assenyalen.

La concessió s'atorgarà per un termini màxim de
cinquanta anys, a comptar des de l'acabament de les
obres.

El termini màxim d'execució de les obres dels
aparcaments es fixa en divuit mesos a comptar des
de l'atorgament de la corresponent llicència munici¬
pal.

Per a prendre part en el concurs, els licitadors hauran
de constituir prèviament la garantia provisional
d'1.000.000 de pessetes (un milió de pessetes) a la
Caixa Municipal, per cadascun dels aparcaments pel
qual concursi, com també ingressar, igualment per
cada aparcament pel qual es liciti, la quantitat de
200.000 pessetes en concepte de despeses municipals
ocasionades per l'elaboració de la documentació tècni¬
ca facilitada als interessats.
Les proposicions es redactaran de conformitat amb

el model annex a aquest anunci. Aquestes proposi¬
cions, signades pel licitador o persona que el represen¬
ti, juntament amb la documentació requerida al plec de
condicions, es presentaran en un sobre tancat en el
qual figurarà la inscripció següent: «Proposició per a
prendre part en el concurs de concessió per a la
construcció i explotació de l'aparcament situat a ...», al
Negociat de Transports i Circulació d'aquest Ajunta¬
ment, en hores d'oficina (de 9 h a 13 h) a partir del dia
hàbil següent al de la inserció d'aquest anunci a l'últim
Butlletí Oficial en el qual es publiqui, fins a les tretze
hores del dia en què finalitzi el termini per a la presenta¬
ció de pliques.

Si bé el plec de condicions és únic, cada proposició
que es presenti correspondrà a un dels aparcaments
esmentats en aquest anunci, i cada adjudicació d'un
aparcament serà considerada com una concessió indi¬
vidualitzada.
L'obertura de les pliques es verificarà el següent dia

hàbil a aquell en què finalitzi el termini de presentació
de pliques i tindrà lloc a partir de les 10 hores a les
dependències abans esmentades, actuant com a Presi¬
dent de la mesa del concurs l'll im. Sr. Regidor de
l'Àmbit de la Via Pública o Regidor en qui l'Alcalde dele¬
gui.
Barcelona, 2 de març de 1993. El Secretari General,

Jordi Baulies i Cortal.

MODEL DE PROPOSICIÓ
En..., en nom propi o en representació de..., amb

domicili a... carrer de..., núm..., segons escriptura de
poders que degudament verificada adjunta, declara
que, assabentat del concurs públic convocat per a la
construcció i subsegüent explotació del servei públic
d'un aparcament subterrani per a vehicles en règim de
concessió administrativa, amb transmissió de l'ús de
places d'aparcaments a residents, i assabentat també
del plec de condicions que regeix l'esmentat concurs,
vol participar-hi per l'aparcament situat al carrer o pla¬
ça..., per a la qual cosa aporta tota la documentació
demanada en el plec de condicions, en la qual s'espe¬
cifiquen les aportacions que fa. El cost d'execució
material de l'aparcament serà de... pessetes, i el nom¬
bre de places de....
Declara també que se sotmet a l'esmentat plec de

condicions i es compromet a complir les obligacions
que s'hi estableixen, com també les de la legislació
vigent, a més a més de l'específica del projecte, memò¬
ria i documents que presenta dintre aquesta oferta, així
com complir també allò que està legislat en matèria
fiscal, laboral i Previsió i Seguretat Social.

De conformitat amb el que disposa l'article 121 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,
s'exposa al públic, al Negociat de Transports i Circula¬
ció d'aquest Ajuntament (plaça de Pi i Sunyer, núms.
8-10, 2n), durant trenta dies, el plec de condicions
aprovat pel Consell Plenari en sessió de 29 de gener de
1993, relatiu a la construcció i subsegüent explotació en
règim de concessió administrativa del servei públic de
l'aparcament per a vehicles situat al carrer de Brasil
(ronda del mig) entre l'avinguda de Madrid i el carrer de
Sants, amb transmissió de l'ús de les places d'aparca¬
ment a residents.
Dins del termini esmentat i a partir del dia hàbil

següent al de la inserció d'aquest anunci en l'últim
Butlletí Oficial en què es publiqui, podran formular-se
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reclamacions contra el plec, les quals hauran de ser
resoltes per aquesta Corporació.

A la vegada, es convoca concurs per a l'adjudicació
de la concessió administrativa esmentada; això no
obstant, de presentar-se reclamacions se suspendrà
l'obertura de pliques que s'assenyala.

La concessió s'atorgarà per un termini màxim de
cinquanta anys, a comptar des de l'acabament de les
obres.

El termini màxim d'execució de les obres de l'aparca¬
ment es fixa en divuit mesos a comptar des de l'atorga¬
ment de la corresponent llicència municipal.

Per a prendre part en el concurs, els licitadors hauran
de constituir prèviament la garantia provisional
d'1.000.000 de pessetes (un milió de pessetes) a la
Caixa Municipal, com també ingressar, igualment, la
quantitat de 200.000 pessetes en concepte de despe¬
ses municipals ocasionades per l'elaboració de la docu¬
mentació tècnica facilitada als interessats.
Les proposicions es redactaran de conformitat amb el

model annex a aquest anunci. Aquestes proposicions,
signades pel licitador o persona que el representi, junta¬
ment amb la documentació requerida al plec de condi¬
cions, es presentaran en un sobre tancat en el qual
figurarà la inscripció següent: «Proposició per a prendre
part en el concurs de concessió per a la construcció i
explotació de l'aparcament situat al carrer de Brasil (ronda
del Mig) entre l'avinguda de Madrid i el carrer de Sants», al
Negociat de Transports i Circulació d'aquest Ajuntament,
en hores d'oficina (de 9 h a 13 h), a partir del dia hàbil
següent al de la inserció d'aquest anunci a l'últim Butlletí
Oficial en el qual es publiqui, fins a les tretze hores del dia
en què finalitzi el termini per a la presentació de pliques.

L'obertura de les pliques es verificarà el següent dia
hàbil a aquell en què finalitzi el termini de presentació de
pliques i tindrà lloc a partir de les 10 hores a les depen¬
dències abans esmentades, hi actuarà com a President
de la mesa del concurs l'll im. Sr. Regidor de l'Àmbit de la
Via Pública o Regidor en qui l'Alcalde delegui.
Barcelona, 2 de març de mil 1993. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

MODEL DE PROPOSICIÓ
En..., en nom propi o en representació de..., amb

domicili a... carrer de..., núm..., segons escriptura de
poders que degudament verificada adjunta, declara
que, assabentat del concurs públic convocat per a la
construcció i subsegüent explotació del servei públic
d'un aparcament subterrani per a vehicles en règim de
concessió administrativa, amb transmissió de l'ús de
places d'aparcaments a residents, i assabentat també
del plec de condicions que regeix l'esmentat concurs,
vol participar-hi per l'aparcament situat al carrer del
Brasil (Ronda del Mig, entre l'avinguda de Madrid i el
carrer de Sants),per a la qual cosa aporta tota la
documentació demanada en el plec de condicions, en
la qual s'especifiquen les aportacions que fa. El cost
d'execució material de l'aparcament serà de... pesse¬
tes, i el nombre de places de....

Declara també que se sotmet a l'esmentat plec de
condicions i es compromet a complir les obligacions
que s'hi estableixen, com també les de la legislació
vigent, a més a més de l'específica del projecte, memò¬
ria i documents que presenta dintre aquesta oferta, així
com complir també allò que està legislat en matèria
fiscal, laboral i Previsió i Seguretat Social.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient seguit sota el núm. 9172/90 pel Negociat de
Comerç i Consum sobre la proposta de caducitat de la
parada núm. 281 del mercat dominical de llibres d'oca¬
sió i segells de Sant Antoni, es notifica al seu titular, Sr.
José Flores i Ruiz, a l'últim domicili conegut del qual,
carrer dels Pescadors, núm. 43, 1 r, 08003 Barcelona,
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, la Resolució de l'Alcaldia, de 9 de novembre
de 1992, que es transcriu a continuació:
Imposar al Sr. José Flores i Ruiz la sanció de pèrdua

de l'autorització que empara l'ús de la parada núm. 281
del mercat dominical de llibres d'ocasió i segells de
Sant Antoni, d'acord amb allò que estableix l'article 92
B c) de l'Ordenança de Mercats, per comissió de la
falta greu assenyalada a l'article 90 i) i j) de la mateixa
Ordenança (cessió de la parada sense complir les
disposicions de l'Ordenança); declarar caducada dita
autorització i vacant l'esmentada parada; requerir el Sr.
José Flores i Ruiz perquè, de conformitat amb el que
disposen els articles 129 i 130 del Reglament de Béns
de les Entitats Locals, deixi la parada lliure, vàcua i
expedita, i si transcorregut el termini de deu dies no
s'hagués efectuat el desallotjament, requerir-lo perquè,
en el termini dels cinc dies següents, procedeixi al

desocupament i posi la parada a disposició de l'Admi¬
nistració; assenyalar el vuitè dia hàbil a comptar des
que finalitzin els cinc dies anteriors, a les vuit hores del
matí, per a la pràctica de la diligència de llançament;
designar el Director del mercat dominical de llibres
d'ocasió i segells de Sant Antoni, Joan Damià de San
Nicolás, i Concepción Blanco i Sánchez, auxiliar de
l'esmentat mercat, perquè, junts o separats efectuïn
l'expressada diligència, amb absoluta indemnitat per a
l'erari municipal, assistides del personal auxiliar de la
Policia Municipal que estimin necessari i amb la facultat
de reclamar directament l'auxili de la força pública si així
calgués per a l'exacte acompliment de la comesa que
els ha estat assignada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

previ de reposició que determinen els articles 52.1 de la
Llei Reguladora de Bases de Règim Local, de 2 d'abril
de 1985, i paràgraf 1r de l'article 52 de la Llei de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant l'òrgan
que l'ha adoptada, en el termini d'un mes comptat des
de l'endemà de la notificació. L'esmentat recurs s'en¬
tendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva

interposició sense que se'n notifiqui la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es

podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la notificació de la desestimació quan hagi
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estat expressa, o en el termini d'un any comptat des de
la data de presentació del recurs de reposició si aquest
fos tàcitament denegat.
Tanmateix, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, en relació a l'expedient
seguit sota el núm. 11407/92 pel Negociat de Comerç i
Consum sobre proposta de caducitat de les parades
núms. 366, 367 i 368 del mercat de Santa Caterina, es
notifica a la titular de la parada, la Sra. Lluïsa Codina i
Mas, a l'últim domicili conegut de la qual, carrer del
Consell de Cent, núm. 126, de Barcelona, han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,
que en data 19 de novembre de 1992, l'Alcaldia ha dis¬
posat:
Incoar expedient sancionador, pels tràmits establerts

als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment Admi¬
nistratiu contra la Sra. Lluïsa Codina i Mas, titular de
l'autorització d'ús de les parades núms. 366, 367 i 368
del mercat de Santa Caterina, per comissió de la
infracció assenyalada a l'article 42-i) de l'Ordenança de
Mercats (per parada tancada des del 20 de maig de
1992) i nomenar Instructora als efectes la Sra. Montser¬
rat Oriol i Bellot, Cap Lletrada, i secretària la Sra.

Montserrat Monferrer i Gil, adscrites al Negociat de
Comerç i Consum.
Tanmateix es transcriu la notificació del plec de

càrrecs formulat per la instructora de l'expedient sancio¬
nador:

En relació amb l'expedient sancionador instruït en
aquest Negociat per comissió de la infracció asse¬
nyalada per l'article 90-k) de l'Ordenança Municipal de
Mercats, (tancament de la parada per més de tres
mesos), i conforme al que disposa l'article 136.2 de la
Llei de Procediment Administratiu, notifico que li ha
estat formulat en la qualitat de titular de les parades
núms. 366, 367 i 368 del mercat de Santa Caterina el
següent plec de càrrecs:

1. Tancament no autoritzat ininterrompudament per
més de tres mesos.

2. Els fets esmentats constitueixen falta greu segons
el que disposa l'article 90 k) de l'Ordenança de Mer¬
cats, que poden ser sancionats amb pèrdua de l'auto¬
rització segons l'article 92.b); també, incorren en el
supòsit d'extinció de l'autorització previst a l'article 42-i)
de la mateixa Ordenança.

En el termini de vuit dies comptats a partir del
següent al de la publicació d'aquest anunci, podrà
contestar al transcrit plec de càrrecs.
Transcorregut aquest termini sense complimentar el

present tràmit, se la considerarà decaiguda en el dret
de fer-ho.

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núms. 27 a 50

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Huarte y Cía, per les obres de construcció del CP
Antonio Balmanya.
(Dia 2)

- Instalaciones Virgili, SA, pel contracte de les obres
d'aprofitament de les aigües de l'edifici de les Ai¬
gües.

- Texsa, per les obres de conservado i reparació dels
elements ornamentals de la ciutat i condicionament
del seu entorn.

- Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima, per les obres
de condicionament d'accessos B-10 II Cinturó entre
el PK 7,800 al 9,300, barri de Montbau, anell de
Valldaura, obra civil de serveis afectats.

- Garrido, Construcciones del Vallés, Sociedad Anóni¬
ma, per les obres de desguassos i drenatges del jardí
situat al carrer de Garbí amb avinguda Meridiana.
(Dia 3)

- La Llauna Bon Pastor, SCCL, pel contracte de trans¬
port, muntatge i desmuntatge d'empostissats pel
període comprès entre l'1 de gener al 31 de desem¬
bre de 1992.

- Antonio Casado y Cía, SA, per les obres de construc¬
ció d'accessos peonáis i repoblació forestal dels
talussos en Ciutat Meridiana (1a fase); i de plantació
d'arbrat d'un talús a Ciutat Meridiana.

- Alcatel Ibertel, SA, per les prestacions del contracte

relatiu a la instal·lació d'una centraleta telefònica en

les oficines del cens d'edificis i locals, carrer de
Comerç, núm. 36, 1r.
(Dia 5)

- Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, pel
contracte de gestió i animació del Casal de Joves de
Roquetes, en el període comprès entre l'1 de gener
de 1991 al 31 de desembre de 1992.

- Associació d'Animadors Sòcio-Culturals Neo, pels
contractes de gestió i animació del Casal Infantil de
Roquetes, de l'1 de gener de 1991 al 31 de desem¬
bre de 1992, i de gestió i animació del Casal Infantil
de Canyelles, de l'1 de gener de 1991 al 31 de
desembre de 1992.
(Dia 9)

- Garedo, SA, per les obres de manteniment de ser-
ralleria dels edificis dependents del Districte de Nou
Barris des de l'1 de qener al 30 de setembre de
1991.
(Dia 10)

- Serra Grau, SA, pels contractes d'adquisició d'apa¬
rells àudio-visuals per CPR Gràcia, Horta, Sant Martí i
Nou Barris; per l'IME, i per les escoles municipals del
Negociat de Gestió Econòmica i Contractació Esco¬
lar.

- Associació de Propietaris Sarrià Parc, per les obres
del projecte d'urbanització d'iniciativa privada refe¬
rent a l'avinguda Diagonal, l'avinguda Sarrià, el carrer
d'Agustina Saragossa i el carrer de Numància.

- Cubiertas y Mzov, Sociedad Anómina, per les obres
de rehabilitació de la Casa Golferichs (1a i 2a fase).

- Joaquim Martínez López (Unitemp), pels treballs de
manteniment de conservació i funcionament de les
instal·lacions de les il·luminacions artístiques dels
monuments de la ciutat, zones C i D, corresponents
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als Districtes Municipals I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i X,
durant els mesos de gener a juny de 1990.
(Dia 12)

- Simesa, per les prestacions del contracte relatiu al
projecte de retorma de les instal·lacions de climatitza¬
ció, electricitat i obra civil de la planta 1a de l'edifici
Novíssim de les Cases Consistorials, al projecte
d'instal·lació de l'oficina de troballes de la planta
baixa i soterrani de l'edifici del carrer de Ciutat, núm.
9; al projecte de remodelació parcial de la planta
baixa de la Casa Nova, per a l'Àrea de Personal; al
projecte de remodelació del passadís de la planta
quarta de la Casa Nova; al projecte de reforma i
rehabilitació del pis principal 1a del carrer de Ciutat,
núm. 9, per situar-hi les dependències de l'Arxiver en
Cap de l'Ajuntament; al projecte de rehabilitació de
sanitaris a la planta quarta de l'edifici Nou; al projecte
de remodelació de les dependències de la planta
segona de l'edifici situat a l'avinguda del Príncep
d'Astúries, núms. 61-63, per a les oficines de l'Àrea
de Salut Pública; al projecte de remodelació parcial
del pis primer pis, porta segona, del carrer de Ciutat,
núm. 9, per a dependències municipals; i al projecte
d'adequació d'un sector de l'edifici del carrer de
Valldonzella, núm. 29, per a la formació del cens de
població i renovació del padró municipal.

- Bonser, SA, per la contracta corresponent al servei
de neteja de l'Àrea d'Esports.
(Dia 13)

- EMTE, Sociedad Anónima, per les prestacions del
contracte relatiu al projecte de conservació de les
instal·lacions dels jardins del Palauet Albèniz, del
Departament de Gestió de Recursos.

- Insorba, SA, pel contracte de les obres de millora al
CP Pràctiques I, 1a fase.
(Dia 18)

- Obras y Servicios Hispania, Sociedad Anónima, per
les obres de pavimentació dels carrers de l'entorn del
mercat de la Llibertat de Gracia (2a fase)

- Obras y Servicios Hispania, Sociedad Anónima, pel
contracte de les obres de clavegueram de connexió
del calaix existent sota l'Estació de Sants, entre Puig
Garí i avinguda de Roma.
(Dia 19)

- F. Closa Alegret, SA, per la prestació del contracte
de manteniment dels Museus municipals adscrits al
Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural.

- Auxiliar de Obra Civil (AOCSA) per les obres de
pavimentació del carrer de Joaquín Costa (2a fase).

- Auxiliar de Obra Civil (AOCSA), per les obres de
pavimentació del carrer de Groc.

- Auxiliar de Obra Civil (AOCSA), per les obres de
pavimentació dels carrers de Malnom i de Picalquers.
(Dia 20)

- Àuxiliar de Canalizaciones, SA, per les obres del parc
de Sant Martí de Provençals.
(Dia 23)

- Obras y Servicios Hispania, per les obres de recobri-
ment del carrer de l'Hospital.

- Auxiliar de Canalizaciones, SA, per les obres d'orde¬
nació de la vorera dreta al carrer del Pare Manyanet i
les de la plaça accès al Parc de la Peqaso.
(Dia 24)

- Fincas Carbonell, per les obres del projecte d'urbanitza¬
ció d'iniciativa privada referent als carrers del Gran
Capità, de Cavallers i de Santa Caterina de Siena.
(Dia 25)

- Sociedad Anónima de Entretenimiento y Limpieza,
SAEL, per la prestació del contracte garantit del
Servei de Neteja del Museu d'Història de la Ciutat.

- Asistencia y Mantenimiento, SA, pel contracte de
neteja dels equipaments de la zona nord del Districte
de Nou Barris, durant 1992.

- SA de Entretenimiento y Limpieza, pel contracte de
neteja dels equipaments de la zona centre del Distric¬
te de Nou Barris, en el període comprès entre l'1 de
gener al 31 de desmbre de 1992.

- Cobyser, per les obres de recobriment del carrer de
Sant Pau.

- Productos Bituminosos, SA, pel contracte de les obres
de recobriment amb macroaglomerat en fred dels
carrer de Casanova /Ronda de Sant Antoni-avinguda
de Roma); ronda de Sant Pau; Girona (Gran Via de les
Corts Catalanes (lateral mar: plaça de Cerdà-plaça
d'Espanya); Gavà, carretera de la Bordeta; Berlín (mitja
calçada), Camèlies (Sardenya-Mare de Déu de
Montserrat); Cartagena (ronda del Guinardó-Mare de
Déu de Montserrat); Felip II (avinguda Meridiana-Clot);
plaça de Mossèn Clapés; Palomar (Sant Andreu-
passeig Torras i Bages); València (Dos de Maig-Navas
de Tolosa); Llull (Badajoz-Rambla del Poblenou).

- Hijos de José Oriola, SA, pels treballs de manteni¬
ment, conservació i funcionament de les instal·la¬
cions d'il·luminacions artístiques dels monuments de
la ciutat, en les zones A i B, Districtes Municipals I, II,
III, IV i VI, durant els períodes de gener-febrer, març-
abril i maiq-juny de 1990.
(Dia 26)

- Dumez-Copisa, per les obres del projecte addicional
de les obres d'ordenació de la plaça del Doctor
Serrat i camí antic de Bofarull.

- Can Ensenya, SAL, per les obres de manteniment de
lampisteria dels edificis dependents del Districte de Nou
Barris, d l'1 de gener al 30 de setembre de 1991, i
condicionament de llum a la sala d'ordinadors del CP
Ciutat Comtal, condicionament de llum a l'accés del
centre AAVV Trinitat Nova, millora d'instal·lació elèctrica
en el parvulari Mercè Rodoreda i condicionament de
bombes submergibles al CP Sant Joan de la Creu.
(Dia 27)

Informació pública
- De l'expedient relatiu a la declaració i posterior adju¬
dicació d'una parcel·la sobrera de via pública proce¬
dent de la finca situada al passatge d'Argullós.

- De l'acord municipal, de 23 de desembre de 1992,
d'aprovar inicialment el Pla Especial de Canvi d'ús de
l'àmbit d'actuació corresponent a la cantonada sud
de la cruïlla dels carrers de Bolívia i d'Àvila.
(Dia 2)

- De l'acord del Consell Plenari, de 27 de novembre de
1992, d'aprovar definitivament les modificacions dels
títols V i VI i annex III de l'Ordenança de Protecció de
l'atmosfera.
(Dia 5)

- De l'acord de la Ponència de Nomenclatura, de 17 de
novembre de 1992, de donar el nom de plaça d'Emili
Mira a la plaça situada entre els carrers de Ouatre
Camins, de la Infanta Isabel i de Mossèn Vives, en el
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
(Dia 9)
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- De l'acord de l'Alcaldia, de 25 de gener de 1993,
d'aprovar el padró de contribuents de preus públics
per utilització privativa del domini públic municipal,
corresponent a l'exercici de 1993, i relatiu a guals.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 25 de gener de 1993,
d'aprovar el padró de contribuents de taxes per
Serveis d'Inspecció i Prevenció Sanitària, cor¬
responent a l'exercici de 1993.
(Dia 11)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 3 de febrer de 1993,
d'aprovar el padró de contribuents de l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica corresponent a l'exerci¬
ci de 1993.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 3 de febrer de 1993,
d'aprovar el padró de contribuents de l'impost sobre
béns immobles, corresponent a l'exercici de 1993.
(Dia 13)

- De l'acord municipal, de 29 de gener de 1993,
d'aprovar inicialment el Pla especial de perllongació
dels carrers de Pomaret i de Plantada, i ordenació de
la finca compresa en el sector.
(Dia 19)

- De l'acord del Consell Plenari, de 17 de juliol de
1992, d'aprovar, inicialment i definitivament, l'Estudi
de detall de reordenació volumètrica de l'antiga fàbri¬
ca Myrurgia, SA.
(Dia 23)

- De l'acord municipal, de 29 de gener de 1993,
d'aprovar inicialment el Pla Especial d'Equipaments
de l'Obra Benèfico-Social del Nen Déu, en els carrers
de Caballero-Evarist Arnús.
(Dia 25)

Notificacions
- Als pressumptes infractors que es relacionen, sobre

la sanció interposada per cometre una infracció de
les tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 3)

- A les persones que es considerin amb algun dret a
les sepultures que es relacionen, exceptuant la per¬
sona que sol·liciti la transmissió, perquè compareguin

en la Divisió de Serveis, Departament de Cementiris
de l'Institut Municipal dels Serveis Funeraris.
(Dia 6)

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en
aquest Municipi.
(Dia 9)

- Als presumptes infractors que es relacionen, sobre la
sanció interposada per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 10)

- A les persones que es relacionen, sobre la comissió
d'una infracció de les tipificades en la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Viària, del Reglament General de Circulació, de l'Or¬
denança Municipal de Circulació de vianants i vehi¬
cles vigent en aquest Municipi.
(Dia 15)

- Als presumptes infractors que es relacionen, sobre la
sanció interposada per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i vehicles vigent en aquest Mu¬
nicipi.
(Dia 18)

- A les persones que es considerin amb algun dret a
les sepultures relacionades (exceptuant la persona
que sol·licita la transmissió), perquè compareguin en
la Divisió de Serveis, Departament de Cementiris de
l'Institut Municipal dels Serveis Funeraris.
(Dia 24)

- Als presumptes infractors que es relacionen, sobre la
sanció interposada per cometre una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del reglament
General de Circulació, de l'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i vehicles vigent en aquest Mu¬
nicipi.
(Dia 24)
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