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CARTIPÀS

Decret. Atès l'acord de la Comissió de Govern, de
19 de juny de 1992, que aprovà l'Organigrama de
l'Àmbit d'Organització i Economia, i fent ús de les
atribucions conferides a aquesta Alcaldia pels articles
21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 7è de la Llei especial de Barcelona, dispo¬
so:

Nomenar el Sr. Joan Salas i Orozco Coordinador de
l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
Barcelona, 19 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef. 6461)

Decret. D'acord amb allò que estableixen els arti¬
cles 21 de la Llei Reguladora de les 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:
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Joan

Salas i Orozco com a Director de Serveis de Promoció
Empresarial i Programes de la CEE, de data 30 de març
de 1993.
Barcelona, 19 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6469)

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21 de la Llei Reguladora de les 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:
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon

Sagarra i Porta com a Coordinador de l'Àrea de Desen¬
volupament Econòmic i Social de la Ciutat, de data 7 de
novembre de 1991, tot agraint-li els serveis prestats.
Barcelona. 19 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6466)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local i 7è de la Llei Especial de
Barcelona i el que determina l'article 9è dels Estatuts
del Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya,
disposo:
Designar el Sr. Miquel Lumbierres i Méndez membre

del Consell rector del Patronat del Museu Nacional d'Art
de Catalunya, en substitució del Sr. Cesáreo Rodríguez
i Aguilera.
Barcelona, 19 d'octubre de 1993. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. 6470)

i
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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.

Octubre de 1993

Carreteres
LI 7/93 30-IX Llei de Carreteres (DOG núm. 1807

d'11-X-93)

Civils, lleis
LI 8/93 30-IX Modifica la Compilació en matèria de relacions patrimonials (DOG núm. 1807

entre cònjuges d'11 -X-93)

Cultura
LI 9/93 30-IX Patrimoni cultural (DOG núm. 1807

d'11-X-93)

Estadística
RD 1572/93 10-IX Reglament de procediment sancionador de les infraccions a la (BOE núm. 239 de

Llei de la Funció Estadística Pública 6-X-93)

Estat, Organització de I'
Ple del
Congrés /93 23-IX Reforma Reglament del Congrés dels Diputats (BOE núm. 237 de

4-X-93)

Finances
RD Leg. 1/93 24-IX Aprova Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions (BOE núm. 251 de

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 20-X-93)

Generalitat
LI 11/93 22-X Transferència de competències de les diputacions provincials a (DOG núm. 1815

la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut de 29-X-93)

Serveis socials
LI 10/93 8-X Accés a l'entorn de les persones amb disminució visual (DOG núm. 1809

acompanyades de gossos pigall de 15-X-93)

Urbanisme
D 248/93 28-IX Plans d'ordenació de platges i dels plans d'usos de témpora- (DOG núm. 1815

da de 29-X-93)

RESUM

Carreteres
La Llei 7/93, de 30 de setembre, té per objecte la

regulació de les carreteres de Catalunya no reservades
a la titularltat de l'Estat. Queden exclosos de l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei, entre altres, les vies i els

accessos als nuclis de població que integren la xarxa
viària municipal, sempre que no tinguin la consideració
de tram urbà o de travessera.

Civils, lleis
La Llei 8/93, de 30 de setembre, modifica l'enunciat

del títol tercer del llibre primer de la Compilació de dret
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civil de Catalunya i els capítols I, II, III i IV que tracten de
les relacions patrimonials entre cònjuges.

Cultura
La Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni

Cultural Català, té per objecte la protecció, la conserva¬
ció, l'acreixement, la investigació, la difusió i el foment
d'aquest patrimoni. Al llarg del seu articulat parla en
diverses ocasions dels ajuntaments. Entre elles destaca
l'obligació que tenen els ajuntaments de col·laborar
amb la Generalitat i comunicar-li les situacions de perill
en què es trobin els béns integrants del patrimoni
cultural. Disposa també, quant al planejament urbanís¬
tic, que els termes de la declaració d'un immoble com
d'interès nacional prevaldran sobre els plans i les nor¬
mes urbanístiques que l'afectin. Pel que fa a les obres a
realitzar en un bé immoble d'interès nacional, hauran de
ser autoritzades pel Departament de Cultura de la
Generalitat prèviament a la concessió de la llicència
municipal. Quant a les sancions per infraccions a la llei,
aquesta indica que l'alcalde, en municipis de més de
50.000 habitants pot imposar sancions de fins a trenta-
cinc milions de pessetes.

Estadística
El RD 1572/93, de 10 de setembre, aprova el Regla¬

ment de procediment administratiu sancionador de les
infraccions per incompliment de les obligacions en
matèria estadística, establertes en la Llei 12/89, de 9 de
maig, de la Funció Estadística Pública.

Estat, Organització de I'
El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, en la

sessió de 23 de setembre de 1993, la modificació dels
articles 18, 20.1 i 46.1 i la derogació de l'apartat 3 de
l'article 88 del Reglament del Congrès dels Diputats que
fan referència a l'obligació de formular declaració dels
seus béns patrimonials, a la complimentació de la
declaració d'activitats i a les Comissions Permanents
Legislatives.

Finances
El RD Leg. 1/93, de 24 de setembre, aprova el Text

refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patri¬

monials i Actes Jurídics Documentats, el qual grava les
transmissions patrimonials oneroses, les operacions so-
cietàries i els actes jurídics documentats.

Generalitat
La Llei 11/93, de 22 d'octubre, inicia un procediment

d'assumpció de competències exercides per les diputa¬
cions provincials. En virtut d'aquesta Llei la Generalitat
de Catalunya assumeix les competències exercides per
les diputacions provincials en matèria de joventut.

Serveis socials
La Llei 10/93, de 8 d'octubre, de la Generalitat, té per

objecte garantir l'accés als llocs, allotjaments, establi¬
ments, locals i transports públics d'ús públic a les
persones amb disminució visual, total o parcial, que
vagin acompanyades de gossos pigall.

Urbanisme
El Decret 248/93, de 28 de setembre, del Departa¬

ment de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, regula la redacció i aprovació dels plans
d'ordenació de platges i dels plans d'usos de tempora¬
da. Segons l'article 1 d'aquest Decret, els plans d'orde¬
nació de platges tenen per finalitat l'ordenació dels usos i
la distribució de les instal·lacions que s'hi permeten i,
segons l'article 14, els plans d'usos de temporada tenen
per finalitat establir les normes que permetin l'explotació
dels serveis que hagin d'instal·lar-se en les platges
durant la temporada d'estiu i que només exigeixin insta¬
l·lacions desmuntables. Pel que fa a l'aprovació dels
plans, l'Ajuntament emetrà informe, si no és el promotor,
així com altres organismes, a proposta de la Direcció
General de Ports i Costes. Una vegada aprovat el pla,
l'Ajuntament disposarà d'un exemplar per a examen i
consulta dels administrats. Quant a l'aprovació del pla
d'usos de temporada, l'Ajuntament haurà de presentar
cada any a la Direcció de Ports i Costes la proposta
corresponent. Aquests plans tenen una vigència d'un
any, sens perjudici que els ajuntaments puguin, per
acord plenari, sol·licitar-ne successives renovacions. L'A¬
juntament no podrà exigir cap taxa, dret, ni altre ingrés
per l'ús o l'explotació de la platja sense haver complert
els tràmits indicats a l'article 20 del Decret esmentat.
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L'Eixample

Sessió del 21 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentats del decret del Regidor-president,

de 30 de juny de 1993, pel qual s'aprova el plec de
condicions i es contracta les obres de posada en
funcionament diari de la platja de l'Eixample, a la Torre
de les Aigües, durant l'exercici 1993, amb concurrència
prèvia d'ofertes, l'empresa Constraula Enginyeria i
Obres, SA, per un import de 5.023.145 pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 14 de juliol de 1993, pel qual s'adjudica les obres
d'arranjament dels jardins Montserrat, concurrència prè¬
via d'ofertes, a l'empresa Faus, SL, per un import
4.146.208 pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 14 de juliol de 1993, pel qual s'adjudica les obres
d'arranjament de baixants del CP Ramon Llull, amb
concurrència prèvia d'ofertes, a l'empresa Constraula
Enginyeria i Ores, SA, per un import de 4.789.828 pes¬
setes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 21 de juliol de 1993, pel qual es contracta els serveis
d'infrastructura per a festes populars i activitats culturals
del Districte per al segon semestre de 1993, amb
concurrència prèvia d'ofertes, l'empresa Serveis de
l'espectacle (Focus, SA), per un import de 4.869.688
pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 28 de juliol de 1993, pel qual s'aprova el plec de
condicions i es contracta les obres de la 1a fase del
Centre Pedagògic i de recursos, amb concurrència
prèvia d'ofertes, l'empresa Obres i Instal·lacions Es¬
truch, SA; per un import de 7.950.000 pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 28 de juliol de 1993, pel qual s'amplia l'expedient
núm. 9302103 en la quantitat de 3.079.125 pessetes
procedents de majors ingressos pressupostaris, per als
menjars dels avis residents de la residència Francesc
Layret, i es contracta amb l'empresa Comedores de
Empresas y Colectividades, SA (COEMCO).
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 28 de juliol de 1993, pel qual s'autoritza la despesa
per als menjars dels avis residents de la residència
Francesc Layret per un termini de sis mesos a comptar
des del primer de gener de 1993, i es contracta amb

l'empresa Comedores de Empresas y Colectividades,
SA (COEMCO), per un import de 4.760.900 pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 4 d'agost de 1993, pel qual s'autoritza la despesa
per a la compra de material informàtic per un import de
8.882.802 pessetes.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 4 d'agost de 1993, pel qual s'aprova el plec de
condicions i es contracta el projecte de peonalització
del carrer de Còrsega, entre la rambla de Catalunya i el
Passeig de Gràcia, amb l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins, per un import de 3.550.000 pessetes.

Quedar assabentat del decret del Regidor-president,
de 4 de setembre de 1993, pel qual s'aprova el plec de
condicions i s'adjudica les obres de condicionament de
la planta baixa i planta entresolat de la seu històrica del
Districte de l'Eixample, amb concurrència prèvia d'ofer¬
tes, a l'empresa Edificaciones y Construcciones Técni¬
cas, SA (EDICOSA), per un import total de 83.981.385
pessetes; 20.000.000 de pessetes amb càrrec del
pressupost de 1993, 39.500.000 pessetes amb càrrec
del pressupost de 1994, i 24.481.385 pessetes amb
càrrec del pressupost de 1995.
Quedar assabentat del decret del Regidor-president,

de 4 de setembre de 1993, pel qual s'aprova el plec de
condicions i es contracta el projecte de recuperació del
pati interior de l'illa Rocafort-Entença-Diputació-Gran
Via, amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, per un
import total de 23.577.045 pessetes; 13.078.424 pesse¬
tes, amb càrrec del pressupost de 1993, i 10.498.621
pessetes, amb càrrec del pressupost de 1994.
Instar l'Àrea d'Esports que, de manera immediata,

cedeixi l'equipament esportiu de l'estació del Nord al
Districte de l'Eixample, per tal de poder concretar
conjuntament el sistema de gestió
Fer efectiva la moció aprovada per unanimitat del

darrer Plenari de 18 de febrer de 1993, en un termini
màxim de 2 mesos, a partir de la data d'aquest acord.
Reiterar la voluntat ja expressada anteriorment per

aquest Consell Municipal, d'establir un conveni d'uti¬
lització amb la Fundació Pi i Sunyer, des de la perspecti¬
va irrenunciable que el Xalet de Golferichs ha de ser un
equipament del Districte. És el Districte qui ha de
negociar els espais a utilitzar, el calendari d'ocupació i
per això cal preveure les dotacions pressupostàries cor¬
responents.
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Districte 3. Sants-Montjuïc

Sessió del 14 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de ta sessió anterior.
Ratificar el contingut del despatx d'ofici en el qual es

dóna compte al Consell sobre llicències atorgades pel
Districte des de la darrera sessió plenària, sobre les
subvencions atorgades, sobre els comptes justificatius,
i sobre la devolució de garanties a proposta de la
Divisió de Serveis Tècnics a l'empresa Aplicación de
Pinturas, SA, per les adjudicacions del servei de pintura
interior dels col·legis Enric Granados i Gayarre, per un
import de 214.776 pessetes i 225.993 pessetes, res¬
pectivament.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern del Distric¬

te, de 5 d'octubre de 1993, pel qual es nomena la Sra.
Carme Benito i Gómez membre de la Comissió de
Govern, en substitució del Sr. Pau Barranco i García.
Quedar assabentat dels nomenaments del Sr. Antoni

Carballido i Faixas i del Sr. Jordi Prado i Olmo com a

membres del Consell, en substitució dels Srs. Antoni
Aragonés i Inés i Josep Ahicart i Salvador, respectiva¬
ment.

Aprovar, per unanimitat, les bases de la convocatòria
del II Premis Sants-Montjuïc.
Aprovar, per unanimitat, la proposta de: sol·licitar a la

Generalitat de Catalunya (Conselleria de Política Ter¬

ritorial i Obres Públiques), que la totalitat de l'àmbit del
Pla Especial del Poble-sec sigui considerat en el seu
conjunt com a àrea de rehabilitació i, en conseqüència,
es pugui accedir als beneficis previstos en el RD
726/93 del MOPT, de 14 de maig, el qual regula el
finançament d'actuacions protegibles en matèria de
rehabilitació d'immobles, a la vegada que es modifi¬
quen determinats articles del RD 1932/91, de 20 de de¬
sembre.
Quedar assabentat del contingut de l'informe relatiu a

l'estat de realització del Pla d'acció municipal del Dis¬
tricte i palesar l'agraïment i felicitació als funcionaris
responsables del Programa per a la gent gran «apren¬
dre amb la gent gran», que ha estat objecte del segon
premi atorgat per la Fundació La Caixa.
Acordar, per unanimitat, en relació a la resolució del

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 3
de setembre de 1993, demanar a l'Àrea d'Urbanisme
que en el Text refós de la Modificació del Pla General
Metropolità per a la reordenació de les afectacions
viàries del barri d'Hostafrancs, es continuï reflectint la
voluntat consensuada en el seu dia per l'Ajuntament, és
a dir, que es mantinguin les desafectacions previstes
sense perjudici de la interposició del corresponent re¬
curs contenciós administratiu davant del Tribunal Supe¬
rior de Justícia de Catalunya.

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 21 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat dels acords de la Presidència

següents sobre autoritzacions i disposicions de despe¬
sa en expedients de contractació:

Empresa Concepte Import
Petit manteniment edificis del Districte 4.510.000
Subministrament llibres guanyadors concursos de
Poemes i Narracions/Jocs Florals 54.205
Subministrament material informàtic CC Casa Groga 25.000
Subministrament material oficina C Pedagògic 51.885
Subministrament vestuari personal Servei ajut a la llar
Serveis Personals Horta 46.460

Zardoya Otis, SA Manteniment mànegues Escola Heura 65.034
Actualidad Editorial, SA Subscripció revista Actualidad Administrativa 60.255
Antonio Abella Cuberes Tancament pannell vidre OIAC 206.804
CELEC, SA Manteniment calefaccions escoles Districte 1.369.022
Mora & Garcés, SL Festa cloenda final curs organitzada al C. Pedagògic

i de Recursos 60.519
Mora & Garcés Missatgeria difondre activitats previstes al Districte . 59.449
Guillermo Gorostiza Vidal Sessions psicomotricitat equip Zona Carmel-Teixo-

nera 183.000
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Trànsit Projectes, SL Tallers plàstica i conferències projecte Gent Gran
d'Horta 415.083

Trànsit Projectes, SL Organització gestió activitats vacances infants del
Districte 2.000.000

Fomento Construcciones y Contratas, SA Expedient complementari obres d'urbanització al
carrer de Cortada 706.057

Alcatel Ibertel, SA Subministrament centraleta telefònica CP Arc Iris ... 332.350
Material no inventariable CC Matas i Ramis 200.000
Subministrament premis/trofeus Districte Horta-Gui-
nardó 419.887

Limserco, SL Neteja CP Mare Nostrum obres escola 110.630
Tamara Neteja CP Francisco Goya obres escola 81.765
Ceres, SCP Neteja vidres CP Enric Borràs 103.500
Mariano Martí Ouerol Vermut C Pedagògic cloenda activitats 84.300
Acieroid Obres 3a fase CC Teixonera 22.399.223
Companyia ínfima La Puça, SCP Realització espectacle A-2 al CC Carmel 92.000
Informació Cartogràfica i de Base, SA Contracte manteniment programa Costwork 149.600
Trànsit Projectes, SL Organització projecte Persones, Grups i Entitats

Santes Creus 407.100
Trànsit Projectes, SL Organització activitats Programa de la Dona Santes

Creus 271.400
Ascensores Ersce, SA Reparació elevador escola Arc iris 6.831
Ascensores Ersce, SA Reparació elevador escola Arc Iris 29.224
Ascensores Jordà, SA Reparació elevador CC Carmel 13.761
Alcatel Ibertel, SA Anul·lació prefix 903 Seu del Districte 17.250

Subministrament premis/trofeus actes Districte 300.000
Subministrament premis/trofeus actes Districte 175.000
Subministrament material farmacèutic equipament
Districte 574.299

Ceres, SCP Neteja vidres CP Enric Borràs 103.500
Ceres, SL Neteja vidres CP Enric Borràs 103.500
Àmbits d'Inter. Sòcio-cultural Organització Programa d'activitats per a nens i ado¬

lescents al barri de Can Baró 194.346
Trànsit Projectes, SL Organització Iniciatives joves al CC Casa Groga .... 217.902
Trànsit Projectes, SL Organització Montbau Viu la Salut a la Zona de la

Vall d'Hebron 462.875
Trànsit Projectes, SL Organització Taller expressió de la Gent Gran d'Horta 79.927
Trànsit Projectes, SL Gestió Servei Ludoteca CC Casa Groga 449.915
Enher Renovació escom. elèctric local social de Montbau 688.964
Imes, SA Instal·lació enllumenat Albert Llanas 2.063.000
Institut Municipal de Parcs i Jardins Enjardinament espais Districte 1.476.956
Dúmez Constructora Pirenaica, SA Pavimentació 2a fase Pedro Antonio Alarcón 2.457.000
Josepa Teixidor Roca Contracte arquitectònic 3a fase CC Teixonera 381.714
Coordinació d'Obres i Serveis, SA Contracte arquitectònic 3a fase CC Teixonera 381.714
Mora & Garcés Associats Transport material exposició Horta al CC Matas i

Ramis 65.000
Mora & Garcés Associats Manteniment equips de so al CC Matas i Ramis .... 122.000
Acieroid Projecte com. 2a fase CC Teixonera 8.170.690
Sather, SA Condicionament mur de contenció al Mas Guinardó . 7.491.176
Sather, SA Adequació sala calderes del CC Casa Groga 1.794.600
Construcciones Visa, SL Arranjament pavimentació entorns Vista Parc 3.384.288
Fomento Construcciones y Contratas, SA Obres illa de vianants al carrer de Pere Pau 15.022.000
Viajes Gacelabus Excursió avis zona Carmel 99.360
Tirotitaina, SCP Actuació grup d'animació al CC Carmel 92.000
Tecnogèstic Taller ràdio Carmel 474.949
Amadeu Clavé Espuña Realització anuncis publicacions activitats del Distric¬

te 574.425
Diables del Carmel Realització espectacle actuació al CC Carmel 40.000
Tecnogèstic Realització actuació Casal Joves Carmel 199.690
Premsa Catalana, SA Subministrament diari Avui al CC Carmel 22.281
Progess, SL Realització viatge programa Aula-taller fusteria de la

Zona del Carmel 123.540
Subministrament material fotogràfic Serveis Tècnics 100.000
Subministrament llibres Serveis Tècnics 25.000
Subministrament material fusteria CC Carmel 199.589

Sevip, SA Contracte seguretat estiu a les escoles 405.720
Celec, SA Manteniment escoles del Districte 396.068
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Fecsa Escom. elèctrica a la Seu del Districte
Subministrament 60 sillons CC Guinardó
Subministrament sonòmetre al Nucli Orgànic d'Ins¬
pecció
Subministrament equip música al CC Casa Groga .

Subministrament programa dibuix Autocad
Coemco, SA Subministrament queviures Residència Avis Parc

Guinardó
Àmbits Intervenció Sòcio-cultural Organització canstanyada/Nadal Gent Gran Casal

Avis Parc Guinardó
Trànsit Projectes, SL Organització castanyada/diverses activitats Gent

Gran Casal Avis Parc Guinardó
Trànsit Projectes, SL Organització Espai de formació i assessorament

professionals a les Escoles Bressol
Trànsit Projectes, SL Organització II edició al barri de Sant Genis d'una

Jam Session
Mora & Garcés, Associats Transport quadres exposició Casa Groga
Auxiliar de Obra Civil, SA Urbanització dels espais públics del Districte

Subministrament material d'oficina Ubasp
Subministrament material neteja Residència Parc
Guinardó
Subministrament material neteja CC Guinardó

Autocares Barcelona, SL Lloguer autocar desplaçament autocar Orquestra
Sant Petersburg

Cooperativa Limpieza Tamara Neteja extraordinària CP Francisco Goya
Mora & Garcés Associats Organització recepció festa major d'Horta
Progess, SL Gestió tallers zona Carmel
Guillermo Gorostiza Vidal Sessions psicomotricitat C Carmel

Subministrament arxivadors Districte
Subministrament material neteja Residència Avis
Parc Guinardó
Subministrament material no inventariable Residèn¬
cia Avis Parc Guinardó
Petit manteniment edificis darrer trimestre

Sociedad Española de Vigilancia y Privada Vigilància CP Francisco Goya
Fomento de Construcciones y Contratas,
SA Illa vianants al carrer de Sanpere i Miquel
Auxiliar de Obra Civil, SA Treballs complementaris Brigades del Districte
Cerrajería Artés, SCP Manteniment manyà escoles Districte
Dúmez Constructora Pirenaica, SA Tr. com. pistes petanca del carrer de l'Arquitectura
Dúmez Constructora Pirenaica, SA Abonament tipus impositiu IVA 13 % al 15 %
Trànsit Projectes, SL Realització festa Nadal Residència Avis Parc Guinar¬

dó
Trànsit Projectes, SL Organització festes diversitat actes festes tardor ....

Trànsit Projectes, SL Organització concerts A a tardor, música
Trànsit Projectes, SL Gestió intercanvi joves Barcelona/Sant Petersburg .

Trànsit Projectes, SL Realització projecte Dinamització al barri de la Font
del Gos Zona Horta

Imes, SA Petit manteniment calefaccions edificis municipals .

Ramón Martínez Pascual Disseny material publicació actes del Districte
Institut Municipal Parcs i Jardins Trasllat elements vegetals jardineres plaça Eivissa ..

Subministrament material neteja UBASP zona Horta .

Ramón Martínez Pascual Distribució material publicacions actes del Districte
darrer trimestre

Àmbits d'Intervenció Sòcio-cultural Organització conferència Prevenció drogodepen-
dències a l'escola zona Guinardó

Quedar assabentat de la devolució dels dipòstis següents:
Empresa Concepte
BCN Serveis SCP Neteja CP Estel II (període 1-III-92/28-II-93)
BCN Serveis SCP Neteja CP Pirineu (període 1-III-92/28-II-93)
BCN Serveis SCP Neteja Mas Casanovas (període 1-III-92/28-II-93)
Constraula, SA Rehabilitació masia Ca n'Andalet (1a fase)
Renfe, SA Neteja CP Mare Déu Montserrat (període 1-III-92/28-

II-93)
Constraula, SA Construcció mur carrer Josep Millán González
Construcciones Grau, SA Condicionament exterior Seu Districte

1.167.130
755.400

285.577
1.194.689
675.338

3.108.208

223.235

68.968

203.550

230.776
58.190

11.736.086
75.000

300.000
300.000

79.500
96.600
118.067
250.000
66.000
336.950

100.000

150.000
250.000
205.333

18.021.384
10.890.667

773.418
999.446
115.737

150.000
1.000.000
550.000
650.000

300.000
300.000
345.920
178.078
50.000

167.900

223.235

Import
164.984
265.135
372.020
.799.933

289.920
46.659
508.159
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Quedar assabentat sobre la notificació al Sr. Pío
Vall-losada i González en relació a l'expedient de recurs
contenciós administratiu.
Quedar assabentat de l'atorgament de les subven¬

cions següents:
A l'AA.VV d'Horta, 419.520 pessetes; a l'AA.VV Sant

Genis Agudells, 400.320; a l'AA.VV Carmel, 379.200; a
l'AA.VV Joan Maragall, 331.520; a l'AA.VV Font Caste¬
llana, 299.520; a l'AA.VV Font d'en Fargas, 251.520; a
l'AA.VV Penitents-Teixonera, 179.520; a l'AA.VV Baix

Guinardó, 179.520; i a l'AA.VV Parc Vall d'Hebron,
179.520.
Quedar assabentat del Projecte de normalització de

les finques 22 i 24-26 del carrer de Sanpere i Miquel, i
núm. 20 del carrer Baix de Mariné.
Quedar assabentat de l'execució de la Unitat d'Ac¬

tuació del carrer de Sant Dalmir.
Aprovar l'informe sobre centralització de les Residèn¬

cies municipals de la 3a Edat.
Aprovar l'informe sobre la gestió del Centre Municipal

de Tennis de la Vall d'Hebron.

Districte 10. Sant Martí

Sessió del 14 d'octubre de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Donar possessió dels seus càrrecs als Srs. Àngel

Rabassa i Pueo i Daniel Fernández i Ponce.
Reestructurar la Comissió de Govern del Districte.
Aprovar el nomenament, d'acord amb allò que dispo¬

sa l'article 16.2 de les Normes d'Organització dels
Districtes, del Conseller del Grup Socialista, Sr. Joan
Martí i Sagalà, membre de la Comissió de Govern del
Districte, en substitució de la Sra. Maria Sanjuan i Esco¬
bar.
Aprovar la constitució del Consell d'Esports del Dis¬

tricte de la manera següent:
President: Joaquim de Nadal i Caparà.
Vice-president: Manel Ibern, Ferran Julián i Jordi Lermo.
Vocals: com a consellers del Districte: Estela Guer¬

rero, Jordi Beltrán, Gaspar López i Lario i Eduard Canet;
i com a representants de les entitats esportives: Sergi
Rodríguez, Albert Collado, Jaume Mora, Emili Martí,
José Hitos, Pedro Fortes, Paco Mata i Florentí Villa.

Aprovar la ratificació de l'acord del Secretari del
Premi Sant Martí, adoptat en sessió de 22 de juliol de
1993, pel qual s'inclouen diverses modificacions al
Reglament dels Premis i aprovar el Text Refós an¬
nex.

Informar sobre la nova organització dels Serveis del
Districte.
Aprovar el projecte d'obertura de l'avinguda Diago¬

nal, entre els carrers de la Selva de Mar i de Pallars i
connexió dels carrers Fluvià-Pallars, amb un pressupost
de 244.115.152 pessetes.
AprovaréI projecte d'execució de biblioteca en l'edifi¬

ci existent a l'avinguda Icària de Barcelona, amb un
pressupost de 141.908.077 pessetes.
Quedar assabentats de la concessió de subven¬

cions.
Quedar assabentats del tancament de la Residència

Montseny i sobre la destinació i nova instal·lació dels
seus usuaris en altres centres geriàtrics.
Aprovar el pla d'ocupació sobre barreres arquitectò¬

niques.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes d'octubre de 1993

Const. Salvador García, SA

Josep Barnal i Bagur

Regesa

Eloísa Valenzuela i Vera

Inter. Gestión Inmobiliaria, SA

Jorge Cumellas i Sagristà

Antonio Acosta i Aznar

Caladon, SA

José M. Giné i Giné

Rosa i Martí Armengué i Jiménez

Rafael Rivera i Estévez

Isabel Aljaro i Villegas

Coproinco Sal

Asunción Espasa i Molina

Universitat Pompeu Fabra

Avda. Paral·lel, 32-34/Berenguer el
Vell, 6

Alt de Mas Sauró, 13

Baluard, 85-87/Mestrança, 60-62/
Judici, 15

Passatge Santuaris, 11

Consell de Cent, 106-108

Copèrnic, 31

Pàdua, 47 bis

Rosselló, 25

Varsòvia, 59

Immaculada, 52-54

Viladecavalls, 18

Olvan, 40-42

Cendra, 8

Alella, 5-7/Vèlia, 62-64

Francesc d'Aranda, 25-27

Addició d'una planta entresolat
per a magatzem al damunt de la
rampa d'accés al garatge
Construcció d'un habitatge unifa-
miliar aïllat, compost de planta
soterrània, planta baixa i planta 1a

Pròrroga d'inici

Legalització d'habitatge unifami-
liar existent, en un edifici compost
de planta baixa, planta pis i terrat
amb un magatzem
Modificació de projecte
Instal·lació d'un elevador en un

edifici entre mitgeres unifamiliar
Reforma d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, compost de plan¬
ta baixa i 1 planta pis
Modificació de projecte, que con¬
sisteix a passar de 3 a 4 habitat¬
ges per replà

Ampliació d'un habitatge existent
en planta baixa, consistent en sa¬
les d'estudi i esbarjo en planta
baixa i soterrani, amb elevador
que els connecta, per a minusvà-
lids

Construcció d'un habitatge unifa¬
miliar aïllat amb despatx profes¬
sional inclòs

Ampliació d'habitatge unifamiliar
existent, en una planta pis i cober¬
ta

Renúncia a la llicència d'obres

Substitució de la teulada de l'edifi¬
ci

Construcció d'un edifici entre mit¬
geres, compost de planta soter¬
rània amb 7 places d'aparcament,
planta baixa amb 4 locals comer¬
cials i 4 plantes pis amb un total
de 8 habitatges i 8 oficines o estu¬
dis

1 a. fase del projecte de rehabilita¬
ció de l'edifici de Jaume I a l'àrea
de la Ciutadella, consistent en tre¬
balls de rebaix del terreny previs
al recalçament de la fonamenta-
ció
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Universitat Politècnica Catalunya

Institut Català del Sòl

Francesc X. Martí i Rom

José Manuel Sánchez i Aroca

Treste, SL

Eina Escola de disseny i art

Disumo, SL

Metges sense fronteres

Palmira Abella i Abella

Jordi Miró i Amenós

Ramon Mir i Alba

Montserrat Casanovas i Ramon

Construcciones Bensor, SA

Construcciones Bensor, SA

Enrique Sansá i Calambre

Pascual i Vila, s/n

L'Acer, 37 bis

Borriana, 77/Liuva, 50

Major del Rectoret, 131-133

Av. Elies Pagès, 10

Deser, 1-9/Can Caralleu, 6-14

Evarist Arnús, 29

Nou de la Rambla, 26

Camil Oliveras, 38

Puerto Príncipe, 13

Wad-Ras, 167-177/Mas de F
22-30

Pg. Bonanova, 12

Pedrell, 166-170

Santa Laura, 6-8

Pstge. Klein, 29/Marroc, 83

Construcció d'un gimnàs a l'Es¬
cola Tècnica Superior d'Engi¬
nyeria

Construcció de promoció pública
consistent en un bloc destinat a 9
habitatges, 2 locals comercials i 5
places d'aparcament, assenyalat
com a Bloc 37, situat dins el ter¬
me municipal de Barcelona i que
forma part del conjunt del Polígon
Pedrosa de l'Hospitalet de Llobre¬
gat

Ampliació i reforma d'un edifici
entre mitgeres on s'amplia la plan¬
ta baixa i es reforma la planta co¬
berta

Reforma i ampliació d'un habitat¬
ge unifamiliar aïllat, compost de
planta baixa i 2 plantes pis
Obres de nova planta per a la
construcció d'un edifici plurifami-
liar aïllat, compost de planta soter-
rània, planta baixa i 3 plantes pis
per a garatge i 8 habitatges
Rehabilitació d'edifici per a la ins¬
tal·lació de la Seu de l'Escola Eina

Construcció d'un edifici plurifami-
liar entre mitgeres compost de
planta baixa, entresolat i 4 plantes
pis

Rehabilitació i canvi d'ús per ofici¬
nes a l'antic cinema

Pròrroga d'inici

Construcció d'un edifi unifamiliar
entre mitgeres compost de planta
baixa i 2 plantes pis

Legalització d'una ampliació i re¬
forma consistent en la construc¬
ció d'1 planta pis i modificacions
en la distribució de la planta baixa
d'un local industrial

Construcció d'un badalot d'esca¬
la interior d'un habitatge, per a
connectar-lo amb la coberta priva¬
da de la casa, situat en un edifici
aïllat entre cases

Modificació de projecte consis¬
tent en canvis en la distribució
d'un habitatge, del soterrani i de
la façana
Modificació en un edifici en cons¬

trucció de la disposició interior
dels habitatges i ampliació de la
planta soterrània 2a per a desti¬
nar-la a trasters

Ampliació consistent en l'excava¬
ció i nova construcció d'una plan¬
ta soterrània 1 a
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Pavic Instal Ausona, 19-23

Jaime Esteve i Puntijoch

Vertix, SA

Patrimon, SA

José Viles i Florejachs

Aldea, 8

Numància, 88-92/Nicaragua, 105-
109

Comte Güell, 37

Bertran, 58

J. Pérez i Arrebola, J. Sabino i Paloma- Maquinista, 44
res i J.J. Sabino i Medina

Silverio Rodríguez i Pérez

Zypax, SA

Promocor, SA

Alimentación Ballesteros, SL

Residencial Sarrià, SA

Miguel Corpas i Romero

Lepant, 323, baixos

Passatge Albert Pinyol, 2-4/Mar-
quès de Sentmenat, 80

Nàpols, 257-259

Caracas, 9

Dr. Flèming, 17

Formentera, 30-32

Vapons, SL Rambla Mercedes, 19

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barceló- Quatre Camins, 85
na

Agustín Pidemunt i Puig

Estach, SA

Modulor de Barcelona, SL

Vilana, 9

Plató, 20

Reforma consistent en el canvi
d'ús de la planta baixa i planta 1a
(de dos locals magatzem i tres
locals de negoci a un local comer¬
cial, 5 places d'aparcament i 3
habitatges) i la reforma dels 3
habitatges de la planta 2a

Llicència de parcel·lació

Construcció d'una nova coberta
per sobre de l'existent en una
galeria comercial, situada en plan¬
ta baixa

Modificació de projecte, consis¬
tent en l'ampliació d'un soterrani
nou

Construcció d'un habitatge uni-
familiar entre mitgeres de nova
planta.

Legalització d'un cos d'edificació
a la finca del carrer Maquinista,
núm. 44

Legalització de les obres de con¬
dicionament d'un local per a ús
de restaurant

Pròrroga d'execució d'obres d'un
edifici de vuit habitatges, local co¬
mercial i una planta aparcament.

Construcció d'un edifici de nova

planta, compost de 3 plantes
soterrànies, planta baixa, entreso-
lat, 5 plantes pis i coberta

Denegació de llicència

Canvi d'ús de dues plantes d'ha¬
bitatges a despatxos

Edifici entre mitgeres, compost de
2 plantes soterrànies per a apar¬
cament amb 11 places, planta
baixa amb un local comercial i 2
plantes pis per a 2 habitatges

Modificació de distribució i canvi
d'ús de despatxos a habitatge

Construcció d'una piscina de l'o¬
bra social de la Fundació Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelo¬
na

Obres d'ampliació d'edifici exis¬
tent en plantes 1a i 2a per a un
habitatge en dúplex, com a com¬
plement dels existents

Pròrroga d'inici d'obres

Legalització d'obres de reforma
en un local existent, en planta
soterrània per a ús d'oficina
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Manufacturas Balmes Vives, SL

Sapainimmo, SA
Ignacio Font i Ausió
Antonio Cuadrado i Guisado

Àvila, 67

Diputació, 260
Romaninar, 19

Joaquim Valls, 114

Construcció d'un edifici industrial
amb planta baixa i entresolat per
a un local industrial i 3 plantes pis
amb dos locals industrials per re¬
plà
Segona pròrroga d'inici

Pròrroga d'execució
Ampliació d'una planta soterrània
3a, que inclou 6 places d'aparca¬
ment a l'edifici en construcció

Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del Reglament d'Or¬
ganització i Administració municipal, recurs d'alçada
davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat
de l'endemà de la data d'aquesta publicació. L'es¬
mentat recurs s'entendrà desestimat si transcorria un

mes de la seva interposició, sense que se'n notifiqui
la resolució. Contra la desestimació del recurs d'alça¬

da es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats de l'endemà de la notificació de la desesti¬
mació quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat de la data de presentació
del recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament deses¬
timat.

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núms. 235 al 260

Subhastes
- Plec de condicions que ha de regir la subhasta
pública per a la venda del solar de 353,23 m2, afron¬
tat a l'avinguda Meridiana, núm. 202, de Barcelona.
(Dia 2)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Contenur, per les obres d'instal·lació de jocs infantils

a les platges de Sant Sebastià, de la Barceloneta.
(Dia 4)

- Cubiertas y Mzov, SA, per les obres de rehabilitació
de la Casa Golferichs (complementàries).
(Dia 6)

- Antonio Casado y Cía, SA (ACYSA), per les presta¬
cions relatives a transplantament i/o plantació a rea¬
litzar sobre l'arbrat viari a la ciutat de Barcelona (2a
fase).
(Dia 7)

- Renet, SL, per l'execució del contracte relatiu a la
neteja dels centres públics Zona C del Districte de
Sant Andreu.

- Cristalería Sánchez, per les obres de manteniment de
vidres des de l'1 de gener fins al 30 de setembre de
1991, dels edificis dependents del Districte de Nou
Barris.
(Dia 8)

- Obras y Contratas Javier Guinovart, SA, per les obres
de remodelació d'infrastructura del Polígon Verdú, illa
4a (3a fase).

- Bayer Diagnósticos (abans Technicon España), pel
contracte per a garantir el subministrament d'un
autoanalitzador AA-II Technicon per a anàlisi de dife¬
rents paràmetres químics en els elements, amb desti¬
nació al Servei de Bioquímica del Laboratori Munici¬
pal.
(Dia 9)

- Fapert, SA, per les obres de condicionament de
l'interior de l'illa de l'ex-cine Turó, comprès entre els
carrers del Montsant, d'Aneto i de Montmajor, com¬
plementàries de condicionament de l'interior de l'illa
de l'ex-cine Turó i d'execució d'obres per brigades
del Districte durant l'any 1991.
(Dia 14)

- Contratas y Obras (Empresa Constructora, SA), per
l'ocupació d'un parterre de gespa al carrer de Puja¬
des.
(Dia 19)

- Rafael Balaguer Rodríguez, SL, per les obres d'orde¬
nació de la Rambla de Sant Andreu (3a fase)
(Dia 21)

- Antonio Navas (ANASA), pel contracte d'obres de
millora a l'escola municipal Ferran Tallada, de la
Unitat Operativa d'Administració Educativa.

- Antonio Navas (ANASA), pel contracte de les obres
de millora al CP Pràctiques I (2a fase), de la Unitat
Operativa d'Administració Educativa.
(Dia 23)

- Datapoint, SA, per les obligacions derivades d'un au-
diotext.
(Dia 27)

- Gestió de Recursos Socials Gers, SA, pel contracte
de gestió i animació del Casal de Joves Porta 91-
92.
(Dia 29)

- Jardineria Volart, SL, per les prestacions relatives al
transplantament i/o plantació a realitzar sobre l'arbrat
viari a la ciutat de Barcelona.
(Dia 30)
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Informació pública
- De l'acord del Consell Plenari, de 17 de setembre de

1993, d'aprovar unes modificacions de crèdit per un
import de 541.668.428 pessetes, dins el pressupost
general de 1993.
(Dia 1)

- De l'acord del Consell Plenari, de 27 d'octubre de
1992, d'aprovar inicialment, i de 22 de juny de 1993,
d'aprovar definitivament, les Modificacions de l'Orde¬
nança sobre establiments de venda d'articles de piro¬
tècnia.
(Dia 6)

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 de juliol de
1993, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall de
compensació de volums de la parcel·la situada al
carrer de Vilamarí, núms. 75 al 79.
(Dia 8)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de
setembre de 1993, d'aprovar inicialment el projecte
de normalització de les finques núms. 22, 24 i 26 del
carrer de Sampere i Miquel i núm. 20 del carrer baix
de Mariner.

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar inicialment i definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació de la finca núms. 16 al 20 de la Rambla
del Prat-Cinema Bosque.
(Dia 15)

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 d'octubre de
1993, de modificar, per a l'exercici 1994 i següents,
les Ordenances reguladores dels preus públics se¬
güents: Número 5.1, per la utilització privativa del
domini publi municipal i número 5.3, per estaciona¬
ment de vehicles.

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 d'octubre de
1993, de modificar, per a l'exercici 1994 i següents,
les Ordenances fiscals següents: Ordenança Fiscal
General; número 1.1: Impost sobre Béns Immobles;
2.1 Impost sobre construcciones, instal·lacions i
obres; 3.1: taxes per Serveis Generals; 3.2: Taxes
per Serveis de Bombers; 3.3: Taxes per Serveis
Fúnebres i Cementiris; 3.4: Taxes per Serveis Urba¬
nístics; 3.5: Taxes pels Serveis de Neteja; 3.6: Taxa
de clavegueram; 3.7: Serveis de Mercats; 3.8: Taxes
per Serveis d'Inspecció i prevenció sanitària; 3.9:
Taxes per Serveis de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; i 3.10: Taxes per l'eliminació de residus
sòlids urbans.

- De l'acord del Consell Plenari, de 26 de març de
1993, d'aprovar inicialment i definitivament, el Projec¬
te d'arranjament del carrer de Pallars, entre la finca
núm. 419 i el carrer de Josep Pla, de iniciativa públi¬
ca.

(Dia 20)
- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juny de 1993,
d'aprovar el text refós de l'Estudi de detall de com¬
pensació de volums de les finques amb front a la
Gran Via de les Corts Catalanes, Parcerisses i pas¬
satge Marsal, on s'incorpora l'ajust de gàlib cor¬
responent al volum A-2 de l'edificació prevista.
(Dia 27)

- De l'acord del Consell Plenari, de 15 d'octubre de
1993, d'aprovar modificacions de crèdit dins el pres¬
supost de 1993, per un import de 398.883.026 pes¬
setes.

(Dia 28)

Notificacions
- Als infractors que es relacionen sobre la sanció
interposada per 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'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 2)

- Als interessats en l'expedient relatiu a l'expropiació
de les finques situades al carrer del Comte Borrell,
núms. 111 i 113, sobre la seva exposició al públic.
(Dia 5)

- Als infractors que es relacionen sobre la denúncia
interposada per 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'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 11)

- A les persones que considerin tenir algun dret a les
sepultures que s'esmenten (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 15)

- Al Sr. Jaime Cabrer i Simó o a qui sigui propietari de
la finca situada al carrer de Casanovas, núm. 29,
sobre l'expedient d'enderroc de l'esmentada cons¬
trucció, perquè procedeixi a la legalització o bé a la
restitució al seu estat anterior de les obres següents:
construccions destinades a guarda de cotxes cons¬
truïdes sense llicència.

- Al Sr. Juan Molina i Cara, en relació a l'expedient de
neteja del solar del carrer de Sigüenza, núm. 109,
tramitat pel Districte d'Horta-Guinardó.
(Dia 16)

- Als infractors que es relacionen sobre la denúncia
interposada per 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'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 19)

- Al Sr. Joaquín Navarro i Lázaro sobre la resolució del
contracte d'arrendament, per haver operat dues sub¬
rogacions prèvies i recuperar la possessió de l'habi¬
tatge del grup Bon Pastor, carrer de Noelles, núm.
34, bis.
(Dia 20)

- A les persones que es relacionen sobre la denúncia
interposada per la comissió d'una infracció de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, del Reglament General de Circula¬
ció, de l'Ordenança Municipal de Circulació de via¬
nants i de vehicles vigent en aquest Municipi.
(Dia 22)

- A les persones que considerin tenir algun dret a les
sepultures que s'esmenten (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 23)
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- Als infractors que es relacionen sobre la denúncia
interposada per 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'Ordenança Municipal de
Circulació de vianants i de vehicles vigent en aquest
Municipi.
(Dia 25)

- A les persones interessades o afectades per l'expe¬
dient relatiu a la cessió d'un dret de superfície sobre
la finca de propietat municipal situada al carrer de
Montnegre, núms. 33-37, per la construcció d'una

Residència Assistida amb Casal d'Avis.
(Dia 27)

- A les persones que es considerin afectades per
l'expedient relatiu a l'expropiació de les finques
núms. 18, 20, 22, 24, 26-32 i 40 del carrer de
Martorelles i núms. 56, 58 i 60 del carrer de Palau-
solità, afectades de zona de sòl urbà d'actuació
pública (16a), que haurà de destinar-se a promoció
d'habitatge públic, perquè presentin les al·legacions
que considerin adients amb la documentació que les
justifiquin.
(Dia 28)

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu i en relació amb l'expe¬
dient tramitat pel Departament Jurídico-administratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona amb el
núm. 12187/93 sobre la proposta de caducitat de la
parada núm. 92 del mercat del Vall d'Hebron, es
notifica al seu titular, la Sra. Carmen Palomino i Rumin a
l'últim domicili conegut de la qual han estat refusades
les notificacions que li han estat adreçades, la proposta
de resolució que es transcriu tot seguit.
D'acord amb el que estableix l'article 137.1 de la Llei

de Procediment Administratiu, li notifico que en l'expe¬
dient sancionador instruït amb el número de referència,
s'ha formulat la proposta de resolució següent:
«Imposar a la Sra. Carmen Palomino i Rumin la sanció

de pèrdua de l'autorització de la parada núm. 92 del
mercat del Vall d'Hebron, conforme al que disposa
l'article 92. Bc) de l'Ordenança de Mercats (per tanca¬
ment no autoritzat de la parada des del mes de setem¬
bre de 1992) fet que constitueix falta greu segons
l'article 90-k) de l'Ordenança que s'aplica; declarar
caducada l'autorització esmentada, vacant l'esmentada
parada i requerir el titular perquè en el termini de deu
dies deixi el lloc de venda lliure, vacu, expedit i a
disposició de l'Ajuntament.»

En el termini de vuit dies comptats a partir de l'ende¬
mà de la publicació d'aquest anunci podrà al·legar tot el
que consideri convenient per a la seva defensa.
Transcorregut aquest termini, la transcrita proposta

de resolució, juntament amb allò actuat, serà elevada a

l'Òrgan al qual correspongui dictar la resolució del
present expedient.
Barcelona, 21 de setembre de 1993. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

k k k

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu i en relació amb l'expe¬
dient núm. 12405/93 instruït pel Departament Jurídico-
administratiu de l'Institut Municipal de Marcats de Bar¬
celona sobre proposta de caducitat de la parada núm.
76 del mercat d'Horta, es notifica al seu titular la Sra.
Maria Tena i Parera, a l'últim domicili conegut de la qual,
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, que en data 8 de juliol de 1993 l'Alcaldia ha
disposat:
Incoar expedient sancionador, pels tràmits establerts

als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment Admi¬
nistratiu, contra el titular del lloc de venda a dalt esmen¬
tat, per la comissió de la infracció assenyalada en
l'article 42.i) (per parada tancada) de l'Ordenança de
Mercats, i nomenar a aquests efectes Instructora la Sra.
Montserrat Oriol i Bellot, Cap Lletrada, i Secretària la
Sra. Montserrat Monferrer i Gil, adscrites al Departament
Jurídic Administratiu de l'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona.
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 per
aquest Departament per comissió de la infracció asse¬
nyalada per l'article 90.k) de l'Ordenança Municipal de
Mercats, i d'acord amb el que disposa l'article 136 de la
Llei de Procediment Administratiu, li notifico que li ha
estat formulat en la qualitat de titular del lloc de venda
núm. 76 del mercat d'Horta el plec de càrrecs següent:

1. Tancament no autoritzat ininterrompudament, per
un termini superior a un mes, del lloc de venda núm. 76
del mercat d'Horta.

2. Els fets esmentats constitueixen falta greu, se¬
gons el que disposa l'article 90.K) de l'Ordenança de
Mercats, els quals ser sancionats amb pèrdua de l'auto¬
rització segons l'article 92.b); també incorren en el
supòsit d'extinció de l'autorització que preveu l'article
42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de vuit dies podrà contestar el transcrit
plec de càrrecs, comptats a partir del següent al de la
publicació d'aquest anunci. Transcorregut aquest termi¬
ni sense complimentar el present tràmit, se la conside¬
rarà decaiguda en el seu dret a fer-ho.
Barcelona, 21 de setembre de 1993. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

•k -k -k

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, en relació a l'expedient
seguit sota el núm. 12622/93 pel Departament Jurídico-
administratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Bar¬
celona sobre proposta de caducitat de les parades
núms. 357, 358 i 359 del mercat municipal de Santa
Caterina, es notifica al titular de les autoritzacions d'ús,
el Sr. Vicente Forner i García, a l'últim domicili conegut
del qual han estat rebutjades les notificacions que li han
estat dirigides, que en data 15 de juliol de 1993 l'Alcal¬
dia ha disposat:

«Incoar» expedient sancionador, pels tràmits esta¬
blerts als articles 133 a 137 de la Llei de Procediment
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Administratiu contra el Sr. Vicente Forner i García, titular
de les autoritzacions d'ús de les parades núms. 357,
358 i 359 del mercat municipal de Santa Caterina per
comissió de la infracció assenyalada a l'article 42.1 de
l'Ordenança Municipal de Mercats (manca de paga¬
ment del cànon trimestral), i nomenar a aquests efec¬
tes, Instructora la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Cap
Lletrada, i Secretària la Sra. Montserrat Monferrer i Gil,
adscrites al Departament Jurídico-administratiu de l'Insti¬
tut Municipal de Mercats de Barcelona».
Tanmateix es transcriu la notificació del Plec de

Càrrecs formulat per l'Instructora de l'expedient sancio-
nador:
Amb relació a l'expedient sancionador instruït en

aquest Departament per comissió de la infracció asse¬
nyalada per l'article 42.1 de l'Ordenança Municipal de
Mercats, i d'acord amb el que disposa l'article 136 de la
Llei de Procediment Administratiu, li notifico que li ha
estat formulat en la seva qualitat de titular de les
autoritzacions d'ús de les parades núms. 357, 358 i 359
del mercat municipal de Santa Caterina el Plec de
Càrrecs següent:

1. Manca de pagament dels rebuts de cànons.
2. El fet esmentat incorre en el supòsit d'extinció de

les autoritzacions previst en l'article 42.1 de l'Ordenança
Municipal de Mercats.

En el termini de vuit dies podrà contestar el present
plec de càrrecs comptats a partir de l'endemà al de la
publicació d'aquest anunci. Transcorregut aquest termi¬
ni sense complimentar el present tràmit se li considerarà
decaigut en el dret de fer-ho. Signat: la Instructora.
Barcelona, 25 d'octubre de 1993. El Secretari Gene¬

ral, Jordi Baulies i Cortal.

★ ★ ★
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En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació a l'expedient
seguit sota el nún. 11407/92 pel Departament Jurídico-
administratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Bar¬
celona sobre proposta de caducitat de les parades
núms. 366, 367 i 368 del mercat municipal de Santa
Caterina, de venda de carnisseria, es notifica a la seva
titular, Sra. Lluïsa Codina i Mas, a l'ultim domicili cone¬
gut de la qual han estat refusades les notificacions que
li han estat dirigides, la Proposta de resolució que es
transcriu a continuació:

»D'acord amb el que disposa l'article 137.1 de la Llei
de Procediment Administratiu, li notifico que, en l'expe¬
dient sancionador instruït per aquest Departament sota
el núm. a dalt referenciat, ha estat formulada la propos¬
ta de resolució següent:

«Imposar a la Sra. Lluïsa Codina i Mas la sanció de
pèrdua de l'autorització de l'ús de les parades núms. 366,
367 i 368 del mercat municipal de Santa Caterina, confor¬
me al que disposa l'article 92.B.C) de l'Ordenança Munici¬
pal de Mercats (per tancament no "autoritzat de les para¬
des des de fa onze mesos), cosa que suposa falta greu
segons l'article 90.K) de l'Ordenança que s'aplica, decla¬
rar caducades les esmentades autoritzacions, vacants les
parades esmentades i requerir al titular perquè, en el
termini de deu dies, deixi els llocs de venda lliures, vacus,
expedits i a disposició de l'Ajuntament».

En el termini de vuit dies comptats a partir de l'ende¬
mà al de la publicació del present anunci, podrà al·legar
tot allò que consideri convenient a la seva defensa. Un
cop finalitzat dit termini, la transcrita Proposta de Reso¬
lució, junt amb l'actuat, serà elevat a l'òrgan al que
correspon dictar la resolució del present expedient.
Signat: Montserrat Oriol i Bellot.
Barcelona, 25 d'octubre de 1993. El Secretari Gene¬

ral, Jordi Baulies i Cortal.

Altres anuncis

La Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA,
sol·licita públicament la presentació d'ofertes fins al dia
25 de novembre de 1993, a les 12 hores, per a la
construcció de l'aparcament soterrani del Museu d'Art

Contemporani de Barcelona, situat entre els carrers de
Montalegre i de Ferlandina.
Les empreses interessades poden dirigir-se, per a la

informació que necessitin i per a formular la seva oferta,
a les oficines de la Societat, carrer de Provença, núm.
260, 7è pis, 08008 Barcelona, telèfon 487 00 00.
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