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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

PREUS PUBLICS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA PER A L'ANY 1997
(Aprovats per la Comissió de Govern de 5 de de¬
sembre de 1996)

La Comissió de Govern, en sessió del dia 5 de de¬
sembre de 1996, acordà:

Aprovar els preus públics per la prestació dels ser¬
veis i activitats de l'Institut de Cultura de Barcelona
per a l'exercici de 1997.

PREUS PUBLICS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA

Article 1. Disposicions generals
De conformitat amb el que disposa l'article 106.2

de la Llei BRL i els articles 1 al 19 i 48 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hi¬
sendes Locals, l'Institut de Cultura de Barcelona es¬
tableix preus públics aplicables a les visites als Mu¬
seus i exposicions, a la gestió de cessió o lloguer de
reproduccions fotogràfiques i als serveis referits als
fons, i als lloguers de locals i espais. Els esmentats
preus s'entendran amb l'Impost sobre el Valor Afegit
inclòs en tots aquells casos en què la legislació vi¬
gent ho determini.

Article 2. Objecte
Constitueix l'objecte dels presents preus públics la

prestació dels serveis i/o activitats següents:
A) Entrades als Museus o les exposicions gestiona¬

des per l'Institut: visites comentades, cursos i al¬
tres activitats de difusió cultural.

B) Serveis per a la gestió de cessió o lloguer de re¬
produccions fotogràfiques, gravacions de sons i
d'imatges dels fons que gestiona l'Institut.

C) Lloguer de locals i d'espais de tots els centres
gestionats per l'Institut.

Article 3. Obligació de pagament
L'obligació de pagament neix, amb caràcter gene¬

ral, de l'autorització per a l'aprofitament o la sol·licitud
de la prestació de servei o la realització d'activitats,
d'acord amb el que s'estableix a l'article 4 de l'Orde¬
nança general reguladora dels preus públics.

Article 4
1. Estan obligats al pagament del present preu

públic les persones, entitats o institucions a les
quals s'autoritzi la utilització dels espais o a rebre
les prestacions i/o aprofitaments especials regulats
en la present normativa, en l'esmentada ordenança
general.

2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament es¬
pecial provoquin la destrucció o el deteriorament
dels béns gestionats per l'Institut, el beneficiari, sen¬
se perjudici del pagament de la contraprestació que
li correspongui, s'obliga al reintegrament del cost to¬
tal de les despeses corresponents de reconstrucció
i/o reparació, a més de dipositar prèviament el seu
import.

3. Si els danys són irreparables, el beneficiari in¬
demnitzarà l'Institut amb una quantitat igual al valor
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels
desperfectes.

4. L'Institut podrà percebre el cost efectiu de tots
els serveis addicionals que s'originin amb motiu de
l'exercici de les activitats i els serveis previstos en la
present normativa, especialment els de neteja, vigi¬
lància, bombers i altres. En aquest casos, simultània¬
ment, es podrà exigir, a més de pagament del preu
corresponent, la constitució d'un dipòsit en metàl·lic
que garanteixi el pagament dels serveis i dels possi¬
bles desperfectes.

5. L'Institut no pot condonar totalment o parcial¬
ment les indemnitzacions i els reintegraments a què
es refereix el present article.

Article 5. Quanties
Les quanties dels preus públics corresponents als

serveis o activitats assenyalats són les següents:
Grup A. Entrades a Museus i exposicions
A.1 Entrades a exposicions permanents

normal

Museu Picasso 600
Museu d'Història 500
Combinat Arts Decoratives-Ceràmica 500
Combinat Zoologia-Geologia 500
Resta Museus 300

reduïda per
a grups

450
400
300
300
250

A.2 Entrades a exposicions temporals
normal reduïda per

a grups

Grans exposicions 800 475
Exposicions mitjanes 600 350
Exposicions petites 200 150

La classificació de l'exposició es farà d'acord amb
els paràmetres següents:
- rellevància cultural
- espai o instal·lacions utilitzades
- pressupost

A.3 Visites guiades
1 hora 3.500
més d'una hora i fins a 2 hores 5.000
més de 2 hores 8.000

w
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A.4 Entrades combinades i targetes multientrada
- A cada Museu es podrà adquirir una entrada com¬

binada per a l'exposició permanent i l'exposició
temporal amb un descompte màxim d'un 50%.

- L'Institut podrà oferir entrades combinades a dife¬
rents Museus, a partir de combinacions temàti¬
ques o territorials de Museus, i establirà en cada
cas un preu global que no superi la suma dels
preus individuals de cada entrada.

Grup B. Serveis per a la gestió de cessió o lloguer de
reproduccions fotogràfiques, gravacions de sons i
d'imatges dels fons que gestiona l'Institut i fotocòpies.
B.1 Reproduccions fotogràfiques: cost del servei.
- Fotografies

BN 18 x 24 2.000 pessetes
Color 18 x 24 2.500 pessetes
Color 13 x 18 2.250 pessetes
Color 9 x 12 2.000 pessetes
Plaques (Ektacrom) 15.000 pessetes
En els casos en què ho sol·li¬
citi una persona externa, la
realització d'una reproducció
fotogràfica es cobrarà per
obra reproduïda feta 2.000 pessetes

- Diapositives
24 x 36 mm 1.000 pessetes
60 x 60 mm 2.000 pessetes

- Gravacions de sons animals
d'una espècie 2.500 pessetes

- Gravacions sonores d'una altra
naturalesa 3.500 pessetes

- Gravacions d'imatges en suport
magnètic 8.000 pessetes

- Lloguer de plaques en color:
Per 2 mesos o fracció 5.000 pessetes
Per cada mes addicional 2.000 pessetes

Aquesta modalitat de lloguer obliga la persona o
institució que efectuï l'operació a un dipòsit per valor
de 12.000 pessetes per unitat, el qual li serà tornat
després que s'hagi comprovat l'estat satisfactori de
les transparències retornades.
- Microfilms 50 pessetes
- Reproducció de microfilms, en

paper 45 pessetes

B.2 (*) Reproduccions d'obres: a més del cost del
serveis previst en l'apartat B.1, s'estableixen els
preus següents quan aquestes reproduccions se
sol·licitin per a ús comercial

Ús comercial

Entitats sense Entitats amb

afany de lucre afany de lucre
- Premsa

Pàgina interior fins a 1/2 plana 2.500 5.000
Pàgina interior més 1/2 plana 5.000 10.000
Pàgina interior plana o pòster 7.500 15.000
Portada 10.000 20.000

- TV i cinema

Imatge 50.000 100.000
So 12.500 25.000

- Ràdio
So 6.000 12.000

- Productes editorials

Pàgina interior fins a 1/2 plana 5.000 10.000
Pàgina interior més 1/2 plana 6.000 12.000
Portada 12.500 25.000
Postals, cromos i similars 2.500 5.000
CD Rom 5.000 10.000

- Publicitat
Fullets 5.000 10.000
Calendaris i displays 10.000 20.000
Memòries empreses, associacions, etc 7.500 15.000
Premsa i pòsters 12.500 25.000
Tanques 25.000 50.000
Spots cinema i/o TV 75.000 150.000
Altres 25.000 50.000
Exposicions 3.000 6.000

(*) Sempre que l'Ajuntament sigui titular dels drets d'autor de les obres reproduïdes
Quan les característiques i el nombre d'obres reproduïdes facin necessari l'establiment d'unes condicions específiques, es

formalitzarà el corresponent contracte d'explotació comercial tenint en compte els drets d'autor.

B.3 Fotocòpies
- Fotocòpies mida D-3 20 pessetes
- Fotocòpies mida D-4 15 pessetes

Grup C. Lloguer de locals i espais dels centres ges¬
tionats per l'Institut.

C.1 Mitja jornada
C.1.1 A entitats o persones jurídiques sense afany
de lucre

a) Locals i espais inferiors a 100 m 2 25.000
b) Locals i espais entre 100 i 400 m2 35.000
c) Locals i espais superiors a 400 m2 75.000
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d) Locals i espais singulars segons Catàleg, d'acord
amb allò disposat a l'apartat C.3 i a l'article 7

C.1.2 A entitats, persones físiques o persones ju¬
rídiques amb afany de lucre

a) Locals i espais inferiors a 100 m 2 75.000
b) Locals i espais entre 100 i 400 m2 105.000
c) Locals i espais superiors a 400 m2 225.000
d) Locals i espais singulars segons Catàleg, d'acord

amb allò disposat a l'apartat C.3 i a l'article 7

C.2 Jornada sencera

C.2.1 A entitats o persones jurídiques sense
afany de lucre

a) Locals i espais inferiors a 100 m 2 35.000
b) Locals i espais entre 100 i 400 m2 50.000
c) Locals i espais superiors a 400 m2 105.000
d) Locals i espais singulars segons Catàleg, d'acord

amb allò disposat a l'apartat C.3 i a l'article 7

C.2.2 A entitats, persones físiques o persones ju¬
rídiques amb afany de lucre

a) Locals i espais inferiors a 100 m 2 105.000
b) Locals i espais entre 100 i 400 m2 150.000
c) Locals i espais superiors a 400 m2 315.000
d) Locals i espais singulars segons Catàleg, d'acord

amb allò disposat a l'apartat C.3 i a l'article 7

C.3 La Junta de Govern de l'Institut, podrà aplicar
una bonificació fins a un màxim d'un 50% tenint en

compte la singularitat de l'espai, la duració, el valor
cultural del projecte, el caràcter públic, associatiu o
privat del sol·licitant i altres raons que l'esmentada
Junta pugui considerar. En casos excepcionals, la
Junta de Govern podrà acordar-ne la gratuïtat.

Article 6. Exempcions, bonificacions
1. En el cas de les quantitats referides a entrades

de Museus i exposicions gaudiran d'entrada gratuïta:
l.aAmb caràcter general cada any s'establirà, se¬

gons la programació dels Museus, el dia del mes
amb entrada gratuïta. Gaudiran també d'entrada
gratuïta les visites realitzades el dimecres a la tar¬
da.

1.bAmb caràcter personal:
a) Els menors de 12 anys
b) Els membres degudament acreditats de

l'ICOM (International Council of Museums)
2. En el cas de les quantitats referides a les entra¬

des de Museus i exposicions gaudiran d'una bonifica¬
ció del 50%:
2.a Amb caràcter personal:

- Els infants i joves entre 12 i 16 anys
- Els estudiants de qualsevol nacionalitat me¬

nors de 25 anys
- Els joves posseïdors del Carnet Jove
- Les persones jubilades, aturades o posseïdo¬

res de la targeta rosa i aquelles persones que
disposin del passi metropolità d'acompanyant

- Les famílies nombroses
En tots aquests casos caldrà acreditar-ne la con¬

dició.
3. Els grups superiors a 10 persones gaudiran de

l'entrada reduïda.
4. En virtut de l'acord del Consell Plenari d'11

d'abril de 1995 que va declarar Barcelona com a
"Ciutat Plató", i de l'acord de la Comissió de Govern

de data 8 de novembre de 1996, "no està subjecte a
preus públics l'ús dels espais i edificis municipals
amb motiu del rodatge de pel·lícules, vídeos i enre¬
gistraments televisius", excepte aquells que tinguin ^
un estricte caràcter comercial.

5. Pel que fa a reproduccions fotogràfiques: en els
casos en què se sol·liciti la reproducció fotogràfica
per a ús d'investigació o en el cas que sigui sol·lici¬
tada per estudiants, hi haurà una bonificació del 50%

Article 7
El preu i les condicions específiques de lloguer

dels espais i locals del Grup C i dels serveis es fixa¬
ran en un contracte de cessió d'ús que tindrà en
compte els metres quadrats, el tipus d'activitat, les
característiques del sol·licitant, el valor cultural del
projecte, etc. S'annexa un model.

Article 8
En tot allò no previst en la present normativa serà

d'aplicació l'ordenança reguladora de les contrapres-
tacions coactives i dels preus públics aprovada
inicialment pel Consell Plenari en data 25 d'octubre
de 1996.

CONTRACTE DE CONDICIONS GENERALS DE
CESSIÓ BONIFICADA DE L'ÚS DELS ESPAIS I
LOCALS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA

1. l'institut de Cultura de Barcelona cedeix a ....

I'espai(s) de .... per al(s) dia (es) ....

Per acord de la Comissió Executiva de data ....

aquesta cessió té un preu reduït de conformitat amb
l'article 6 dels Preus públics aprovats.

2. La confirmació de la reserva implica la signatura
d'aquest contracte i l'abonament del 10% de l'import
del lloguer en concepte de paga i senyal.

3. El peticionari farà constar a la propaganda que
realitzi de l'acte "amb la col·laboració de l'Institut de
Cultura de Barcelona" amb el logotip de l'Institut. j,

4. El peticionari es compromet a presentar l'esbor¬
rany dels materials de difusió de l'acte, a fi i efecte
que l'Institut pugui vetllar per la seva imatge corpora¬
tiva.

5. El peticionari es compromet a contractar una pò¬
lissa d'assegurances que ha de cobrir qualsevol risc
corresponent al recinte de .... per un import mínim de *4*
3.000.000 de pessetes, i designar com a subjecte be¬
neficiari en cas de sinistre l'Institut de Cultura de

,

Barcelona.

Aquesta pòlissa serà presentada amb cinc dies
d'antelació a la celebració de l'acte.

De la mateixa manera es respondrà dels desper¬
fectes d'import superior a la quantia assegurada.

6. El peticionari es farà càrrec de les despeses de
neteja que es concreten per valor de .... pessetes,
més IVA.

7. El peticionari es farà càrrec de les despeses ori¬
ginades pels altres serveis que se sol·licitin a l'Institut.

8. En el cas que es demani calefacció o aire condi- ,

cionat, el peticionari pagarà el seu cost a raó de
30.000 pessetes diàries.

9. El peticionari es compromet a presentar un pro¬
jecte del muntatge previst. Els treballs de muntatge i
desmuntatge de les instal·lacions hauran de realitzar-
se seguint les indicacions del responsable del recinte.
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10. El desmuntatge haurà de realitzar-se abans de
les 9,30 hores del dia següent a la realització de l'ac¬
te.

11. No es permetrà, llevat d'autorització expressa,
la col·locació de publicitat comercial a l'exterior ni a
l'interior del recinte.

12. L'Institut es reserva el dret d'anul·lar, per cau¬
ses justificades, el present contracte. En aquest cas
es tornarà la quantitat abonada a compte.

13. Els actes nocturns que es realitzin als espais fi¬
nalitzaran com a màxim a la 1 de la nit. A partir
d'aquest moment només s'autoritzaran treballs de re¬
collida o desmuntatge.

Barcelona, .... de .... de 199..
El peticionari El Director Gerent de l'Institut

de Cultura de Barcelona

TARIFES DE LA SPM ZOOLÒGIC DE BARCE¬
LONA, SA, PER A 1997
(Aprovades per la Comissió de Govern de 5 de
desembre de 1996)

La Comissió de Govern en sessió del dia 5 de de¬
sembre de 1996, acordà:

Aprovar les tarifes per a l'any 1997, corresponents
a entrades, visites comentades, cursets, tallers, con¬
ferències i Zoo Club, que consten a la proposta ad¬
junta, a sol·licitud de la SPM Zoològic de Barcelona,
SA, amb efectes des del primer de gener de 1997.

Denominació 1997
- Entrades

Entrada adults 1.300
Entrada tarda adults (*) 800
Entrada nens (de 3 a 12 anys) 800
Entrada tarda nens (de 3 a 12 anys) (*) . 500
Entrada grup d'adults (a partir de 20 per¬

sones) 1.000
Entrada tarda grup d'adults (a partir de

20 persones) (*) 600
Entrada grups escolars, casals, esplais,

etc. (fins a 18 anys) 500
Entrada tarda grups escolars, casals, es¬

plais, etc. (fins a 18 anys) (*) 300
Entrada jubilats (de la Unió Europea) 650
Entrada tarda jubilats (de la Unió Euro¬

pea) (*) 400
Entrada jubilats amb targeta rosa lliure
Entrada disminuïts lliure

- Escola (Preus per curs escolar)
Tarifa fixa grup visita comentada (mínim

15 nens i màxim 30) 6.000
Tarifa individual nens visita comentada

(mínim 15 nens i màxim 30) 350
- Zoo-Club

Quota anual soci familiar 7.000
Quota anual soci individual 3.500

Expedició de duplicat de carnet (per
carnet) 150

Quota d'alta (no aplicable en renovacions) 2.000
(*) Entrada per als mesos de maig, juny, juliol, agost i se¬

tembre a partir de les 17 hores.

TARIFES DELS SERVEIS D'ENTRADA I APAR¬
CAMENT DE VEHICLES I ESCORXADOR DE
MERCABARNA PER A 1997

(Aprovades per la Comissió de Govern de 5 de
desembre de 1996)

La Comissió de Govern en sessió del dia 5 de de¬
sembre, acordà:

Aprovar les tarifes per a l'any 1997, corresponents
als serveis d'entrada i aparcament de vehicles i es¬
corxador de Mercabarna, que consten en la propos¬
ta adjunta, a sol·licitud de Mercados Centrales de
Abastecimientos de Barcelona, SA.

TARIFES ACCESSOS I APARCAMENT
1997

Targes T1 (Turisme) 11.150
Targes T2 (Furgoneta) 22.300
Targes T3 (Camió) 44.600
Entrada Manual T1 (1) 150
Entrada Manual T2 (1) 200
Entrada Manual T3 (1) 400

Les tarifes d'entrada manual porten incorporat l'IVA
(16%). Qualsevol variació posterior no modificaria els
preus finals de l'entrada manual.

Contràriament, l'import de les targes d'accés no
porten incorporat l'IVA, la qual cosa vol dir que se li
ha d'afegir el tipus corresponent per arribar al preu fi¬
nal de venda al públic.

Targeta multiaccés

T1 -1.000 pessetes (10 accessos)
T2-1.500 pessetes (10 accessos)
T3-3.000 pessetes (10 accessos)

TARIFES ESCORXADOR
1997

Matança Vaquí (Pta./Kg.) 22,5
Matança Vaquí diumenges/dilluns (Pta./Kg.) 25
Matança Oví (Pta./Kg.) 49
Matança Cabrum (Pta./unitat) 400
Matança Equí (Pta./Kg.) 25,5
Matança Equí diumenges/dilluns (Pta./Kg.).. 27
Sala Vendes Vaquí 2,5
Sala Vendes Llana 4,5
Carn Forània (Pta./Kg.) 10,4

Les tarifes referides als cànons d'ocupació d'espai i
prestació de serveis als Mercats estan sotmeses als
acords plurianyals signats entre aquesta Direcció i les
Associacions Gremials de cada un dels Mercats.
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Decrets de l'Alcaldia

Decret. El 17 d'octubre d'enguany es va signar un
conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament i la
Universitat Politècnica de Catalunya, en virtut del
qual l'Ajuntament facilitarà que alumnes d'aquesta
Universitat realitzin pràctiques en diversos serveis
municipals.

Aquestes pràctiques, segons la primera de les
clàusules de l'esmentat Conveni, estaran regulades
per convenis específics, que ara cal formalitzar per tal
d'implementar la col·laboració entre ambdues Institu¬
cions mitjançant l'estada en pràctiques als Districtes
d'estudiants d'arquitectura.

Per això, en ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei reguladora de les bases
del règim local i 7è de la Llei especial de Barcelona,
disposo:

1r. AprovaréI model tipus de Conveni de col·labo¬
ració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya que se seguirà per formalit¬
zar l'estada en pràctiques als Districtes d'estudiants
d'arquitectura a l'empara d'allò que disposen els Re¬
ials Decrets 1497/81 i 1845/94.

2n. Delegar en els gerents de Districte la signatura
dels diferents Convenis relatius a aquesta matèria,
amb tramitació prèvia del corresponent expedient.

Barcelona, 25 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragali i Mira.

(Ref. 4032)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTA¬
MENT DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT POLI¬
TÈCNICA DE CATALUNYA

A la ciutat de Barcelona, a

Reunits
D'una banda el/la ..., Gerent del Districte de ... (d'ara

endavant Ajuntament), assistit per el/la Secretari/a ..., i
de l'altra el Sr. Francesc Solà i Busquets, Gerent de la
Universitat Politècnica de Catalunya, a l'empara del
Conveni Marc signat per l'Excm. Sr. Pasqual Maragali i
Mira, Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Barcelona i
l'Excm. i Mgfc. Sr. Jaume Pagès i Fita, Rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya, subscriuen el se¬
güent conveni de cooperació educativa.

Manifesten
La nostra societat viu un procés de contínua trans¬

formació. També les administracions públiques estan
immerses en un procés de canvi que les obliga a en¬
frontar-se als nous reptes, així com promoure un can¬
vi de valors que incorporin una dimensió de servei al
ciutadà i noves tècniques de millora de l'eficàcia i
l'eficiència.

Així mateix, les institucions educatives travessen
una etapa de reforma que implica un esforç per
apropar les seves ofertes formatives a les necessi¬
tats socials.

En aquest context, l'Ajuntament ha obert una línia
de col·laboració amb diverses institucions acadèmi¬
ques i universitàries amb l'objectiu de donar suport a
la millora de la qualitat de la formació dels estudiants
que volen desenvolupar-se professionalment en el
sector públic.

Això ha permès:
- La celebració conjunta d'activitats de reflexió i de¬

bat sobre temes d'actualitat per al sector públic.
- La participació de professors d'aquestes institu¬

cions en cursos organitzats per l'Ajuntament, així
com la de tècnics municipals en cursos organit¬
zats per les esmentades escoles, instituts i univer¬
sitats.

- L'acolliment d'estudiants en pràctiques.
- L'elaboració de materials de reflexió i didàctics.
- L'assistència de tècnics i gestors municipals a

cursos i activitats formatives organitzades per les
diverses institucions.

Aquestes consideracions donen un marc ampli de
treball, i per tal de concretar aquesta col·laboració,
l'Ajuntament i la Universitat acorden establir el pre¬
sent conveni, el qual es regirà per les clàusules se¬
güents:

Primera
El Districte de ... col·laborarà amb la Universitat

Politècnica de Catalunya mitjançant l'oferta de ...

llocs d'estudiants d'arquitectura, on l'alumne pugui
realitzar les esmentades pràctiques, a l'empara dels
Reials Decrets 1497/81 i 1845/94.

Segona
L'Ajuntament aportarà, per cadascun dels períodes

complerts de pràctiques, una subvenció per estudiant
d'1.370.880 pessetes, les quals abonarà directament
a la UPC.

Els pagaments es faran en quatre parts (octubre,
gener, abril i juliol)

Tercera
La coordinació i seguiment del present conveni se¬

ran portats per un professor responsable, designat
per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per la
seva part, l'Ajuntament de Barcelona, designarà un
tutor per a l'alumne en pràctiques.

Quarta
L'estudiant restarà obligat a complir els horaris i les

normes fixades per l'Ajuntament de Barcelona i a
mantenir relació amb el tutor que li sigui assignat per
l'entitat. A tal efecte se celebrarà un conveni amb
l'estudiant en el qual es fixaran les condicions de tre¬
ball i acadèmiques.

Cinquena
L'horari bàsic, sempre que sigui possible, serà de

sis hores diàries (entre les 8,00 hores i les 15,00 ho¬
res), sense que en cap cas es pugui superar un total
de 960 hores durant la vigència del conveni.
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Sisena
En cas d'incompliment de les obligacions contingu¬

des en la clàusula quarta del present conveni per part
de l'estudiant, l'Ajuntament es reserva el dret de po¬
sar fi a les pràctiques.

Setena
Hi podran concórrer els estudiants que hagin estat

prèviament seleccionats per la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Vuitena
En finalitzar les pràctiques l'estudiant rebrà un cer¬

tificat acreditatiu. Les pràctiques podran figurar a l'ex¬
pedient acadèmic de l'alumne com a crèdits de lliure
elecció. En tal cas s'hi especificarà el nom de l'entitat
on ha obtingut els crèdits.

f-'
Novena

L'Ajuntament de Barcelona podrà proposar l'am¬
pliació de l'estada en pràctiques del 20% dels estu¬
diants com a màxim, i sempre per un període no su¬
perior a un any, sempre i quan els treballs tècnics en

^ els quals hagin col·laborat així ho requereixin. La
UPC acceptarà aquesta ampliació sempre que es
compleixin els requisits acadèmics.

A aquest efecte, l'Ajuntament comunicarà a la
UPC, si escau, la llista d'estudiants, motius i període
de perllongament de les pràctiques, abans d'elaborar
la llista d'estudiants per al nou període.

Desena
La col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat

tindrà un caràcter exclusivament docent, sense que
es creï cap vincle laboral amb els alumnes que inter¬
vinguin en les pràctiques.

Onzena
Qualsevol eventualitat d'accident laboral es tracta¬

rà sota el règim de l'assegurança escolar. No s'apli¬
carà el règim d'assegurances en les lleis laborals, ja
que no existeix cap contracte laboral.

Dotzena
La vigència del present conveni serà d'un any

natural, comptat a partir de la data de la signatura, i
quedarà prorrogat tàcitament per iguals períodes,

4- llevat que se'n formuli denúncia per qualsevol de
les parts, amb un mes d'antelació a la finalització
de la seva vigència. El present conveni tindrà una
durada màxima de quatre anys, segons la normati¬
va legal vigent.

En cas de pròrrogues, l'Ajuntament i la UPC fixaran
de comú acord el nombre d'estudiants en pràctiques i
la quantitat a què ascendeixi la subvenció.

Tretzena
Es crea una comissió mixta de seguiment del

conveni que vetllarà per la seva interpretació i
aplicació pràctica, a través de les actuacions que
es proposin en el si d'aquesta. La comissió estarà

V formada per dos representants de la Universitat
Politècnica de Catalunya i dos per part de l'Ajunta¬
ment.

La jurisdicció contenciosa administrativa serà com¬

petent per a conèixer, un cop esgotada la via admi¬
nistrativa, de les qüestions litigioses sorgides sobre la

interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest
conveni.

Les parts implicades mostren llur conformitat amb
les clàusules exposades i signen el present document
en el dia i lloc esmentats a l'inici.

El/la Gerent del Districte El Gerent de la Universitat
Politècnica de Catalunya

El/la Secretari/a

★ ★ ★

Decret. Segons consta a l'acta de la sessió del
Consell Plenari de 17 de maig de 1996, l'equip de go¬
vern, de conformitat amb allò que s'estableix al Pro¬
grama d'Actuació Municipal, ha decidit ampliar el
Programa de la targeta rosa metropolitana a les per¬
sones de més de 64 anys, en les mateixes condicions
vigents fins ara i d'analitzar al final del període la pos¬
sibilitat d'estendre gradualment aquesta ampliació
fins arribar als 60 anys.

Per tot això, en ús de les atribucions que em confe¬
reixen els articles 7 de la Llei especial de Barcelona i
21 de la Llei reguladora de les bases de règim local,
disposo:

1r. Sol·licitar a l'Entitat Metropolitana del Transport
que, a partir de gener de 1997, s'ampliï el programa
de la targeta rosa metropolitana vigent als ciutadans
de 64 anys amb les mateixes condicions que les ac¬
tualment vigents per als més grans de 65.

2n. Analitzar al final d'any el col·lectiu de persones
de 64 anys que hagi accedit a l'esmentat programa i
estudiar la possibilitat d'ampliar anualment la conces¬
sió de la targeta rosa metropolitana fins als de més
de 60.

3r. Donar compte d'aquesta resolució a l'Entitat
Metropolitana del Transport.

Barcelona, 25 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 4033)
★ * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 51 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya i 7 de la Llei especial de
Barcelona, disposo:

Modificar el decret d'aquesta Alcaldia de data 15
de febrer de 1993, referent a la prohibició de circular
vehicles pesants per distints carrers de la ciutat, en el
sentit de substituir l'apartat relatiu a la circulació de
vehicles pesants per la ronda del Litoral, que quedarà
redactat en els termes següents:

Rondes de Dalt i del Litoral: es prohibeix la circula¬
ció de vehicles pesants amb PMA superior a 20 tones
o de llargària superior a 12 metres, en el tronc central
de les rondes de Dalt i del Litoral, amb les determina¬
cions següents:
- Ronda de Dalt de 0 a 24 hores, entre el nus de la

Trinitat (entrada i sortida núm. 1) i Av. Diagonal
(entrada i sortida núm. 11), i entre aquest accés i
l'esmentat nus.

- Ronda del Litoral de 0 a 24 hores: En sentit
Besòs, entre Montjuïc (Zona Franca) (sortida
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núm. 19 i entrada núm. 18) i Rambla de Prim (en¬
trada núm. 25). En sentit Llobregat, entre la ram¬
bla de Prim (sortida núm. 24) i el Morrot (entrada
núm. 21).

Tanmateix es faculta la Presidenta de la Comissió
de Mobilitat i Seguretat perquè pugui atorgar discre-
cionalment permisos especials als camions que, mal¬
grat superar el límit de 20 tones o 12 metres de llar¬
gària, necessitin ineludiblement circular pels trams
indicats anteriorment, i fixar les condicions i límits
dels esmentats permisos especials.

Barcelona, 2 de desembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. 4104)
•k k *

Decret. Durant els anteriors mandats, han estat
delegades en el Primer Tinent d'Alcalde diferents atri¬
bucions mitjançant diversos Decrets que cal actualit¬
zar i refondre en un únic Decret per tal de facilitar el
seu coneixement i aplicació.

Per això, en ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia pels articles 21 i 23 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 7 de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:

1r. Delegar en el Primer Tinent d'Alcalde, ll·lm. Sr.
Joan Clos i Matheu, les facultats següents:
- Contractar el lloguer d'immobles dels quals dispo¬

sa la Corporació.
- Concertar pòlisses d'assegurances concertades

per cobrir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament.
- Cancel·lar i retornar els dipòsits i garanties consti¬

tuïts, quan aquesta facultat no hagi estat delega¬
da en altres òrgans municipals.

- Aprovar i donar-ne compte al Consell Plenari, els
expedients de generació de crèdits per majors in¬
gressos i d'incorporació de romanents de crèdit i
les transferències de crèdit no atribuïdes al Con¬
sell Plenari.

- Ordenar pagaments.
- Resoldre els recursos administratius que s'inter¬

posin contra actes de gestió tributària.
- Condonar graciablement les sancions per infrac¬

ció en matèria tributària.
- Signar els comptes de cabals, els comptes de li¬

quidació i dels llegats que administra aquest Ajun¬
tament.

- Signar les resolucions que aprovin comptes de
pagaments a justificar censurades per la Interven¬
ció municipal.

- Signar, en representació de l'Ajuntament, les es¬
criptures o actes administratives per a la formalit¬
zació de tota classe de contractes, concessions o
autoritzacions, així com qualssevol altres actes
que ho requereixin en les matèries atribuïdes a la
Comissió d'Hisenda i Infraestructuras.

En matèria d'administració del patrimoni:
- Aprovació de llicències pels usos comuns espe¬

cials i privatius dels béns de domini públic, quan
aquestes funcions no hagin estat delegades en al¬
tres òrgans.

- Adquisició de béns immobles i alliberament de
càrregues i gravàmens quan la seva quantia no

excedeixi de l'1% dels recursos ordinaris del Pres¬
supost.

- Acceptació de béns a títol lucratiu, si és incondi¬
cional.

- Aprovació de les agrupacions, segregacions, de¬
claracions d'obra, divisions de propietat horitzon¬
tal, expedients de domini, actes de notorietat, re¬
presa del tracte successiu i altres operacions
destinades a adequar la situació registral dels im¬
mobles a la seva realitat física.

- Alienació de béns mobles no utilitzables quan la
seva quantia no ultrapassi l'1% dels recursos ordi¬
naris del Pressupost.
2n. Desconcentrar, d'acord amb els articles 10 del
Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, i 2 del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre procediment per
a l'exercici de la potestat sancionadora, en el
Primer Tinent d'Alcalde, ll·lm. Sr. Joan Clos i
Matheu, la facultat d'imposar sancions per infrac¬
cions tributàries no consistents en multes percen¬
tuals.
3r. Delegar en el Director Adjunt a la Gerència de
Serveis Generals i Delegat d'Hisenda, Sr. Guillem
Sánchez i Juliachs, les facultats següents:

- Atorgar exempcions, bonificacions i reduccions tri¬
butàries previstes legalment quan no estiguin re¬
gulades a les Ordenances fiscals.

- Atorgar subvencions d'acord amb allò que pre¬
veuen les Ordenances fiscals.
4t. Deixar sense efecte els Decrets d'Alcaldia de:

1. 23 de setembre i 10 de novembre de 1987 i 22 de

juliol de 1988 de delegació en el Regidor Delegat
de Promoció Financera de la Ciutat i de l'Àrea de
Finances d'atribucions en matèria de contractació
i tributària.

2. 17 de desembre de 1990 de delegació en el Regi¬
dor de l'Àrea de Finances d'atribucions per impo¬
sar sancions.

3. 6 de juny de 1994 de delegació en el Segon Ti¬
nent d'Alcalde de les atribucions delegades en els
Decrets assenyalats als anteriors apartats 1 i 2.

4. 23 de setembre de 1987 i 22 de juliol de 1988 de
delegació en el Regidor de l'Àmbit d'Organització
i Economia d'atribucions en matèria de personal.

5. 23 de setembre de 1987 i 22 de juliol de 1988 de
delegació en el Regidor de l'Àmbit d'Organització
i Economia d'atribucions relatives a autorització
de despeses, contractació i modificacions pressu¬
postàries.

6. 5 de juliol de 1991 d'atribució provisional a l'll-lm.
senyor Joan Clos i Matheu de les competències
delegades en els Decrets assenyalats als ante¬
riors apartats 4 i 5.

7. 22 de juny de 1995, de pròrroga de les delega¬
cions a favor de l'll-lm. senyor Joan Clos i Matheu
aprovades durant el mandat 1991-95.

8. 12 de maig de 1992 i 18 d'octubre de 1994 de
delegació en el Coordinador Adjunt a la Gerència
de Serveis Centrals d'atribucions en matèria
d'Hisenda.

9. 18 d'octubre de 1994 de designació de Recapta¬
dor Municipal i atribució de funcions.

Barcelona, 5 de desembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 4119)
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local i 7è de la Llei de Règim Espe¬
cial de Barcelona i d'acord amb el que estableix l'arti¬
cle 31 dels Estatuts de la Societat Anònima "Promo¬
ció Ciutat Vella, SA", disposo:

1r. DesignareI senyor Ricard Huertas i de Trias,
representant de l'Ajuntament de Barcelona a la So¬
cietat Anònima "Promoció Ciutat Vella, SA".

2n. Proposar a la Junta General, el seu nomena¬
ment com a membre del Consell d'Administració de
l'esmentada societat.

Barcelona, 11 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3931)

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, 7è de la Llei de Règim
Especial de Barcelona i d'acord amb l'article 7 c) dels
Estatuts de l'Institut Municipal de Salut Pública de
Barcelona, disposo:

Nomenar la senyora M. Nieves Rius i Munné,
membre de la Junta de Govern de l'Institut Municipal
de Salut Pública de Barcelona, en representació dels
treballadors de l'Institut.

Donar compte de la present resolució per a la seva
ratificació al Consell Plenari.

Barcelona, 11 de novembre de 1996. L'Alcalde,
Pasqual Maragall i Mira.

(Ref. 3934)

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

Designar la ll·lma. senyora Maravillas Rojo i Torre¬
cilla, representant de l'Ajuntament de Barcelona al
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de

Barcelona, en substitució de l'Il·lm. senyor Joan Clos i
Matheu.

Barcelona, 2 de desembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. 4102)

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferi¬
des pels articles 21 de la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona,
disposo:

Designar l'Il·lm. senyor Josep M. Vegara i Carrió,
President de la Comissió de Medi Ambient i Serveis
Urbans, representant de l'Ajuntament de Barcelona a
MED CITIES.

Barcelona, 5 de desembre de 1996. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. 4120)

4-

>
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Sessió del 10 d'octubre de 1996

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de 148.094
pessetes a favor de Línia d'Arquitectura i Construcció,
SL, per poder prendre part en la pública licitació cor¬
responent al contracte de tanca de l'espai Maquinista
1a fase, una vegada s'ha adjudicat a Línia d'Arquitec¬
tura i Construcció, SL; i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Dis¬
tricte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.516.003 pessetes a favor de Construcciones de
Obras Públicas y Civiles, SA, per poder prendre part
en la pública licitació corresponent al contracte de
pavimentació del carrer de la Maquinista una vega¬
da s'ha adjudicat a Agroman; i donar-ne coneixe¬
ment a la propera reunió del Ple del Consell Munici¬
pal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.516.003 pessetes a favor de SMEI
Construcciones, SA, per poder prendre part en la
pública licitació corresponent al contracte de pavi¬
mentació del carrer de la Maquinista una vegada
s'ha adjudicat a Agroman; i donar-ne coneixement a
la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.500.163 pessetes a favor de Fomento de
Construcciones, per poder prendre part en la pública
licitació corresponent al contracte de pavimentació
del carrer de la Maquinista una vegada s'ha adjudi¬
cat a Agroman; i donar-ne coneixement a la propera
reunió del Ple del Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.517.000 pessetes a favor de Cubiertas y Mzov,
per poder prendre part en la pública licitació corres¬
ponent al contracte de pavimentació del carrer de la
Maquinista una vegada s'ha adjudicat a Agroman; i
donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple
del Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.516.003 pessetes a favor de Comsa, SA, per po¬
der prendre part en la pública licitació corresponent
al contracte de pavimentació del carrer de la Maqui¬
nista una vegada s'ha adjudicat a Agroman; i donar-
ne coneixement a la propera reunió del Ple del Con¬
sell Municipal del Districte.

Cancel·lar /' tornar la garantia provisional
d'1.516.003 pessetes a favor de Corviam, per poder

prendre part en la pública licitació corresponent al
contracte de pavimentació del carrer de la Maquinis¬
ta una vegada s'ha adjudicat a Agroman; i donar-ne
coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de
581.179 pessetes a favor de Corviam, per poder
prendre part en la pública licitació corresponent al
contracte de pavimentació del carrer de Ramon Mas i
Sant Francesc una vegada s'ha adjudicat a Corviam;
i donar-ne coneixement a la propera reunió del Ple
del Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.516.004 pessetes a favor d'Agroman, per poder
prendre part en la pública licitació corresponent al
contracte de pavimentació del carrer de la Maquinista
una vegada s'ha adjudicat a Agroman; i donar-ne co¬
neixement a la propera reunió del Ple del Consell Mu¬
nicipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de
562.000 pessetes a favor de Cubiertas i MZOV, SA,
per poder prendre part en la pública licitació corres¬
ponent al contracte de pavimentació del carrer
d'Amadeu Vives una vegada s'ha adjudicat a
Corviam, SA, Empresa Constructora; i donar-ne co¬
neixement a la propera reunió del Ple del Consell Mu¬
nicipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de
656.000 pessetes a favor de Cubiertas i MZOV, SA,
per poder prendre part en la pública licitació corres¬
ponent al contracte de pavimentació de la plaça de
Lluís Millet una vegada s'ha adjudicat a Corviam, SA,
Empresa Constructora; i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Dis¬
tricte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de
561.912 pessetes a favor de SMEI Construcciones,
SA, per poder prendre part en la pública licitació cor¬
responent al contracte de pavimentació del carrer
d'Amadeu Vives una vegada s'ha adjudicat a
Corviam, SA, Empresa Constructora; i donar-ne co¬
neixement a la propera reunió del Ple del Consell Mu¬
nicipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.531.776 pessetes a favor de Smei Construccio¬
nes, SA, per poder prendre part en la pública licita¬
ció corresponent al contracte de pavimentació del
carrer de Sant Pere Mes Alt (entre Lluís Millet i Ama¬
deu Vives) una vegada s'ha adjudicat a Corviam,
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SA, Empresa Constructora; i donar-ne coneixement
a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de 655.506
pessetes a favor de SMEI Construcciones, SA, per po¬
der prendre part en la pública licitació corresponent al
contracte de pavimentació de la plaça de Lluís Millet
una vegada s'ha adjudicat a Corviam, SA, Empresa
Constructora; i donar-ne coneixement a la propera reu¬
nió del Ple del Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional
d'1.531.776 pessetes a favor de Fomento de
Construcciones y Contratas, per poder prendre part
en la pública licitació corresponent al contracte de pa¬
vimentació del carrer de Sant Pere Mes Alt (entre Llu¬
ís Millet i Amadeu Vives) una vegada s'ha adjudicat a
Corviam, SA, Empresa Constructora; i donar-ne co¬
neixement a la propera reunió del Ple del Consell Mu¬
nicipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia provisional de 495.000
pessetes a favor de Cubiertas y MZOV, per poder
prendre part en la pública licitació corresponent al con¬
tracte de pavimentació del carrer de Sant Pere Mes Alt
una vegada s'ha adjudicat a Corviam, SA; i donar-ne
coneixement a la propera reunió del Ple del Consell
Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 49.889
pessetes a favor de Complemento Directo, SL, per a
respondre del contracte relatiu al servei de vigilància
de les instal·lacions del parc de la Maquinista per aca¬
bament d'aquest; i donar-ne coneixement a la propera
reunió del Ple del Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 157.129
pessetes a favor de Residència Geriàtrica Raset, per
a respondre del contracte relatiu a la gestió de les
places de residència per acabament d'aquest; i do¬
nar-ne coneixement a la propera reunió del Ple del
Consell Municipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 90.201
pessetes a favor de Complemento Directo, SL, per a

respondre del contracte relatiu al servei de missatge¬
ria per acabament d'aquest; i donar-ne coneixement
a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 312.177
pessetes a favor de Cotesa, per a respondre del con¬
tracte relatiu a la pavimentació del carrer i la plaça
d'en Xuclà per acabament d'aquest; i donar-ne conei¬
xement a la propera reunió del Ple del Consell Muni¬
cipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 726.624
pessetes a favor de Cotesa, per a respondre del con¬
tracte relatiu a la pavimentació del carrer de Sant
Pere Mitjà per acabament d'aquest; i donar-ne conei¬
xement a la propera reunió del Ple del Consell Muni¬
cipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 555.966
pessetes a favor de Cotesa, per a respondre del con¬
tracte relatiu a la pavimentació de la plaça de Sant
Just per acabament d'aquest; i donar-ne coneixement
a la propera reunió del Ple del Consell Municipal del
Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 151.777
pessetes a favor de Cotesa, per a respondre del con¬
tracte relatiu a la pavimentació del carrer dels
Templaris per acabament d'aquest; i donar-ne conei¬
xement a la propera reunió del Ple del Consell Muni¬
cipal del Districte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 36.980
pessetes a favor de Duatisdisseny, per a respondre
del contracte relatiu a treballs de disseny de monòlits
per acabament d'aquest; i donar-ne coneixement a la
propera reunió del Ple del Consell Municipal del Dis¬
tricte.

Cancel·lar i tornar la garantia definitiva de 173.536
pessetes a favor de Pedro Casas Bonfill, per a res¬
pondre del contracte relatiu al subministrament de 40
monòlits per acabament d'aquest; i donar-ne coneixe¬
ment a la propera reunió del Ple del Consell Munici¬
pal del Districte.

Adjudicar els contractes d'obres i serveis següents:
Entitat Concepte Import
Limserco, SL Neteja de vidres del Centre Correu Vell 234.320
La Rulot Músic, SL Sonorització i enllumenat de la "Nit del Foc" 278.400
Parcs i Jardins Retirada de plantes, moviments de terra 356.816
Taller Topogràfic 2, SL Treballs topogràfics 81.780
Agefred Reforç d'enllumenat de la planta baixa del Districte 248.970
Línia d'Arquitectura i Construcció, SL Condicionament local entresol 7 de la plaça del

Bonsuccés 1.239.487
Cotesa Escreixos de pavimentació dels carrer de Boters i

de Cucurulla 4.052.162
El Corte Inglés, SA Adquisició impressora Oki 256.166
Database DM Inscripció Club Técnico Borland 23.084
Cotesa Subministrament jocs infantils 4.428.116
A. Mallafré Mayor Despeses comunitàries del carrer d'Erasme Janer,

núm. 4, 6 i 8 i del la Riera Alta, núm. 21 1.125.000
Línia d'Arquitectura i Construcció, SL Treballs de paleta a Erasme Janer 1.588.144
Línia d'Arquitectura i Construcció, SL Extracció del cel-ras a Erasme Janer 1.934.901
Consorci Palau de la Música Catalana Cessió del Palau per al lliurament de premis Jocs

Florals Escolars Ciutat Vella 708.760
SMEI Construccions, SA Banys de Sant Sebastià (3a fase) 19.643.208
Construcciones Curto, SA Pavimentació del carrer dels Tallers 5.594.553
Línia d'Arquitectura i Construcció, SL Pavimentació del carrer dels Cecs St Cugat 5.418.642
Ana Porta Matute Escannejat de la il·lustració "Festejajuny/96" 25.000
El Corte Inglés, SA Adquisició electrodomèstics, roba, etc., per al

Programa Atenció a Domicili 500.000
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El Bon Gurmet Servei Hostaler, SL Aliments als casals d'estiu 618.460
Apunts BCN, SCP Muntatge exposició "La transformació de Barcelona" 245.920
Trànsit Projectes, SL Programació de cicle de Concerts de música 400.000
Assoc. Cultural d'Activitats Creativo
Musical Realització artística del III Festival de Flamenc 400.000
Limserco, SL Neteja del CP Rubén Darío 1.571.745
Limserco, SL Neteja del CP Cervantes 5.148.821
Sael Neteja del CP Drassanes 2.926.698
Cotesa Repavimentació del carrer de la Portaferrissa 19.083.851
Focus, SA Lloguer infraestrucutra Festa Major 1.746.911
Focus, SA Contractació d'un grup per les festes de Sant Just 133.400
Focus, SA Subministrament material tècnic 510.841
Esbart Català de Dansaires Acompanyament musical 70.000
Limserco, SL Neteja del CP Collaso i Gil 6.232.783
Sersa Neteja del CP Alexandre Galí 2.998.262
Limserco, SL Neteja del CP Lepant 4.064.858
Limserco, SL Neteja del CP Milà i Fontanals 7.607.027
Sersa Neteja del CP Pere Vila 5.817.347
Sersa Neteja del CP Verge del Mar 3.027.272
Sael Neteja del CP Àngel Baixeres 3.755.930
Petit Mitjà Transports, SCCL Trasllat de macro-llocs 44.863
Servei de l'Espectacle Focus, SA Lloguer infraestructura 58.000
Focus, SA Lloguer infraestructura 197.200
Agroman Pavimentació zona aparcament del carrer de la

Maquinista 3.886.553
Serveis Escènics Contal, SL Subministrament material tècnic 1.835.143
Serveis Escènics Contal, SL Lloguer d'infraestructura 1.740.000
Focus, SA Material d'infraestructura 879.894
Corviam, SA Pavimentació del carrer de Sant Pere Més Alt 13.102.788
Corviam, SA Pavimentació del carrer d'Amadeu Vives 15.067.094
C'AL Retratista, SCCL Adquisició material fotogràfic 161.948
C'AL Retratista, SCCL Adquisició material fotogràfic 50.802
C'AL Retratista, SCCL Adquisició material fotogràfic 17.416
C'AL Retratista, SCCL Adquisició material fotogràfic 4.321
C'AL Retratista, SCCL Adquisició material fotogràfic 43.500
El Corte Inglés, SA Adquisició material fotogràfic 900.000
Faus, SL Millora paviment al gòtic 2.956.000
Agroman Pavimentació del carrer de la Maquinista 35.383.512
Cotesa Pavimentació del carrer dels Obradors 7.262.134

Concedir les subvencions següents:
Entitat Concepte Import
Barcelona Ajedrez Club Activitats lleure infantil 75.000
Assoc. Serveis Iniciativa Social Activitats Programa "Xarvol" 200.000
Casal Infants Raval Activitats lleure 3.825.000
Atlanta Futbol Club Activitats esportives 125.000
Fundació Escó Activitats lleure 1.750.000
Associació Juvenil Taula Joves Comtal Activitats per vacances 550.000 4-
Escola Pia de Catalunya Activitats lleure 390.000
Associació Coral Germanor Barcelonina Activitats esportives 75.000
Associació Bertran i Oriola Alimentació avis 5.350.000
Associació alumnes aules d'adults
CP Verge del Mar Activitats lleure 450.000
Parròquia Mare de Déu de la Mercè Activitats lleure infantil 75.000
Basílica Sta. Maria del Pi Activitats lleure infantil 75.000
Soc. Coral els Canaris Activitats esportives 130.000
Parròquia Mare de Déu del Carme Activitats lleure 870.000
CP Lepant Activitats escolars 50.000
CP García Morató Activitats escolars 240.000
CP Castella Activitats escolars 190.000
CP Baixeres Activitats escolars 130.000
CP Alexandre Galí Activitats escolars 25.000 ^
CP Mare de Déu del Mar Activitats escolars 300.000
CP Milà i Fontanals Activitats escolars 175.000
CP Pere Vila Activitats escolars 200.000
CP Ruben Darío Activitats escolars 125.000
APA EB Cadí Activitats escolars 75.000
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APA EB Canigó Activitats escolars 25.000
APA EB Canigó Activitats escolars 25.000
APA EB Mont Taber Activitats escolars 75.000
APA Escola Bressol la Mar de Barcelona Activitats escolars 50.000
APA CP Milà i Fontanals Activitats escolars 100.000
APA CP Pere Vila Activitats escolars 150.000
APA CP Cervantes Activitats escolars 80.000
CP Collaso i Gil Activitats escolars 420.000
APA EB Puigmal Activitats escolars 25.000
Club Esportiu Lucrecia Pérez Activitats esportives 100.000
Associació Juvenil Taula Joves Comtal Activitats vacances 550.000
Parròquia Sant Cugat del Rec Activitats lleure 180.000
Institut Municipal d'Educació de Barcelona Activitats culturals 600.000
Escoltes Catalans Activitats lúdiques i culturals 300.000
Associació Internacional Joventut Idente Projecte jovins 50.000
Escuelas Cristianas Hermanos Prov.
Catalunya Tasques de reinserció 750.000
Fundació Sant Pere Claver Servei recollida infantil 1.000.000
Minyons escoltes guies Sant Jordi de
Catalunya Activitats infantils AE Mont Taber 250.000

Informar favorablement sobre les noves denomina¬
cions dels carrers següents:

Maria Aurèlia Capmany, el nou carrer obert entre el
de l'Hospital i el del Carme.

Frederic Marés, la placeta existent en el carrer de
la Palla.

Antoni Ginestà i Coromines, la plaça compresa en¬
tre els carrers de Salamanca i d'Andrea Dòria.

Maquinista, la plaça compresa entre el carrer de
Ginebra i la plaça de Pompeu Gener.

Josep Ricart i Giralt i Joan Mirambell i Bertran, a
dos passatges sense denominació existents entre els
carrers d'Andrea Dòria i de Ginebra.

Aprovar els projectes següents:
Remodelació de la finca municipal existent en la

placeta de Montcada, núm. 14, per un import de
14.990.018 pessetes, amb una finalitat civicosocial.

Rehabilitació de la Casa de la Misericòrdia per po¬
der destinar-ne aproximadament 1.650 m2 a la ubica¬
ció de serveis del Districte, amb un cost per les obres
de reforçament estructural de 56.000.000 de pessetes.

Segona fase de la reforma de la Caserna de
Sant Agustí, consistent en la restauració del claus¬

tre de l'antic Convent de Sant Agustí vell, per un
import estimat de 16.287.000 Tercera fase de la
Caserna de Sant Agustí, consistent en la rehabilita¬
ció de la planta baixa per a la ubicació dels servis
del centre cívic del Casc Antic per un preu de
47.550.000 pessetes.

Remodelació de les voreres, banda Besòs, de les
Rambles a l'objecte de millorar la seva accessibilitat
en el tram comprès entre els carrers de Portaferrissa i
de Ferran amb un pressupost inicial de 45.794.156
pessetes.

Instal·lació de climatització en l'edifici de l'antic Pa¬
lau de Correu Vell, al costat del Centre Cívic Pati Lli¬
mona, per un preu de 6.500.000 pessetes.

Finalment informa sobre l'abast de la proposta de
modificació puntual del PERI del Sector Oriental per a
la creació de noves operacions d'habitatges protegits,
que afecta les finques núm. 14, 16, i 18-20 del carrer
del Pou de la Figuera i plaça de Sant Agustí, núm. 5.
Fer gestions davant les autoritats judicials i la fiscalia
per implementar mesures de justícia de reparació en
els casos d'actes sancionables contra les ordenances

municipals.

Districte 3. Sants-Montjuïc

Sessió del 5 de novembre de 1996.

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat del contingut de l'informe del

despatx d'ofici.
Quedar assabentat del contingut de l'informe del

Regidor del Districte.
Quedar assabentat de l'informe sobre l'estat d'exe¬

cució de les obres del Districte 1996.
Quedar assabentat i ratificar l'informe de l'organit¬

zació del lema i logo de la commemoració del cente¬
nari de l'agregació del municipi de Sants i la seva
Marina a la ciutat de Barcelona.

Aprovar les bases i la convocatòria de la 5a edició
dels premis "Sants-Montjuïc".

Informar favorablement el pla especial de l'Estació
de Sants.

Informar favorablement la proposta de preus pú¬
blics de les instal·lacions esportives del Districte i del
Mercadillo d'Eduard Aunós pel 1997.
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Districte 4. Les Corts

Sessió del 12 de desembre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat dels decrets aprovats pel Regi¬

dor i Gerent del Districte segons facultats delegades
de l'Alcalde.

Secretaria Tècnica Administrativa
Imposar a l'empresa Grapir, SA, titular de l'activitat

que s'exerceix al local ubicat al núm. 11 de la plaça
del Centre, "Café del Centro" la sanció de 100.000
pessetes de multa com a responsable de la falta qua¬
lificada de greu, consistent a incomplir reiteradament
l'horari màxim de tancament, a l'empara del que dis¬
posen els articles 24 I) i 26 de la Llei 10/1990 de Poli¬
cia de l'espectacle, les activitats recreatives i els esta¬
bliments públics.

Quedar assabentat de les resolucions del Regidor
del Districte en matèria d'infraccions de les normes

de circulació, segons relacions adjuntes.
Donar conformitat al nom de plaça de Mossèn

Josep Pedregosa a l'espai urbà comprès entre els
carrers de Conxita Supervia i Comandante Benítez.

Quedar assabentat dels acords del Consell Plenari
del dia 12 de juliol, d'aprovació inicial, i 25 d'octubre
de 1996, d'aprovació definitiva, de la modificació de
l'article 24 del plec de clàusules administratives gene¬
rals, aplicables a la contractació d'obres, instal·la¬
cions, serveis i subministraments, relativa als terminis
de pagament als contractistes.

Quedar assabentat del Decret de l'Alcaldia, de 4 de
novembre de 1996, pel qual s'aprova el document
"Proposta de nova estructura de la Secretaria Tècni¬
ca Jurídica dels Districtes".

Quedar assabentat del Pressupost municipal per a
1997.

Divisió de Serveis Personals
Quedar assabentat de la proposta de modificació

dels preus públics per a 1997 de la instal·lació espor¬
tiva d'Arístides Maillol, segons document adjunt.

Departament dAdministració
Quedar assabentat de les adjudicacions de les in¬

versions d'enguany del Districte següents:
Disposar la despesa del contacte núm. 96003430

que té per objecte les obres d'Instal·lació d'enllume¬
nat públic a diversos indrets del Districte per a l'any
1996, per un import de 4.176.214 pessetes, amb càr¬
rec a la partida 601.55, codi funcional 432.30 del
Pressupost de 1996. AdjudicareI contracte a l'empre¬
sa Regulació Automàtica Viària, SA, amb NIF
08522955. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini
màxim de 15 dies naturals a partir de la data de
recepció de la notificació d'aquesta resolució, consti¬
tueixi la garantia definitiva, d'acord amb el Plec de
condicions, per un import de 263.484 pessetes i com¬
paregui el seu legal representant per a formalitzar el
contracte en el termini màxim de 30 dies naturals a

partir de la mateixa data.
Disposar la despesa del contacte núm. 96003427

que té per objecte les obres d'arranjament de l'avin¬

guda de Joan XXIII, per la quantitat de 115.257.963
pessetes, amb càrrec a la partida 611.61, codi funcio¬
nal 432.30 del Pressupost de 1996, i la quantitat de
31.997.762 pessetes, a càrrec de la mateixa partida i
codi funcional del Pressupost de 1997. Adjudicar el
contracte a l'empresa Cubiertas i Mzov, SA, amb NIF
A-08001851. Requerir l'adjudicatari perquè en el ter¬
mini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de
recepció de la notificació d'aquesta resolució, consti¬
tueixi la garantia definitiva, d'acord amb el Plec de
condicions, per un import de 7.636.360 pessetes i
comparegui el seu legal representant per a formalit¬
zar el contracte en el termini màxim de 30 dies natu¬
rals a partir de la mateixa data.

Disposar la despesa del contacte núm. 96003428
que té per objecte les obres d'arranjament del carrer
del Cardenal Reig (3a fase) entre l'avinguda de Sant
Ramon Nonat i el carrer de Collblanc, per la quantitat
de 59.571.079 pessetes, amb càrrec a la partida
611.60, codi funcional 432.30 del Pressupost de 1996,
i la quantitat de 21.392.721 pessetes a càrrec de la
mateixa partida i codi funcional del Pressupost de
1997. Adjudicar el contracte a l'empresa Construc¬
ciones ZETA-3, SA, amb NIF A-58317785. Requerir
l'adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies
naturals a partir de la data de recepció de la notificació
d'aquesta resolució, constitueixi la garantia definitiva,
d'acord al el Plec de condicions, per un import de
3.998.756 pessetes i comparegui el seu legal repre¬
sentant per a formalitzar el contracte en el termini mà¬
xim de 30 dies naturals a partir de la mateixa data.

Disposar la despesa del contacte núm. 96003426
que té per objecte les obres del carrer de la Materni¬
tat, per la quantitat de 82.291.524 pessetes per
aquest concepte, amb càrrec a la partida 611.66, codi
funcional 432.30 del Pressupost de 1996, i la quanti¬
tat de 24.826.958 pessetes a càrrec de la mateixa
partida i codi funcional del Pressupost de 1997. Adju¬
dicar el contracte a l'empresa Cubiertas y Mzov, SA,
amb NIF A-08001851. Requerir l'adjudicatari perquè
en ei termini màxim de 15 dies naturals a partir de la
data de recepció de la notificació d'aquesta resolució,
constitueixi la garantia definitiva, d'acord amb el Plec
de condicions, per un import de 5.347.737 pessetes i
comparegui el seu legal representant per a formalit¬
zar el contracte en el termini màxim de 30 dies natu¬
rals a partir de la mateixa data.

Quedar assabentat de les ampliacions dels con¬
tractes d'obres i/o serveis següents:

Autoritzar l'ampliació de la despesa en la quantitat
de 6.212.000 pessetes (IVA inclòs) la qual no supera
el 20% de l'import de l'adjudicació, per atendre el con¬
tracte núm. 96000385 per les Brigades de conservació
i millora d'edificis escolars i equipaments dependents
del Districte per a l'any 1996, amb motiu de poder rea¬
litzar les actuacions més urgents de manteniment
d'edificis escolars i equipaments durant la resta de
l'any; aplicar l'esmentada ampliació als codis funcio¬
nals 171.10, 422.11 i 463.60 a raó de 3.212.000 pes¬
setes, 2.000.000 de pessetes i 1.000.000 de pessetes,
respectivament, amb càrrec a la partida 212.00, i con¬
seqüentment, ampliar l'adjudicació a l'empresa Cons-
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truccions i Instal·lacions Rin, SA, amb NIF A-08254740
pel mateix import; requerir l'adjudicatari perquè consti¬
tueixi la garantia definitiva de 248.480 pessetes i com¬
paregui per a la formalització del contracte.

Autoritzar l'ampliació de la despesa en la quantitat
d'1.000.000 de pessetes (IVA inclòs) la qual no supe¬
ra el 20% de l'import de l'adjudicació, per atendre el
contracte núm. 96000382 per les Brigades de mante¬
niment de locals, espais i vials urbans i altres actua¬
cions del Districte per a l'any 1996, amb motiu de
poder realitzar les actuacions més urgents de mante¬
niment de locals, espais i vials urbans i altres actua¬
cions durant la resta de l'any; aplicar l'esmentada am¬
pliació amb càrrec a la partida indicada en aquest
document, i conseqüentment, ampliar l'adjudicació a
l'empresa Construccions i Instal·lacions Rin, SA, amb
NIF A-08254740 pel mateix import; requerir l'adjudi¬
catari perquè constitueixi la garantia definitiva de
40.000 pessetes i comparegui per a la formalització
del contracte.

Autoritzar l'ampliació de la despesa en la quantitat
d'1.685.200 pessetes (IVA inclòs) la qual no supera el
20% de l'import de l'adjudicació, per atendre el con¬
tracte núm. 96000371 per les Brigades de manteni¬
ment de voreres, espais verds, mobiliari i senyalitza¬
ció per a l'any 1996, amb motiu de poder realitzar les
actuacions més urgents de manteniment a la via pú¬
blica durant la resta de l'any; aplicar l'esmentada am¬

pliació amb càrrec a la partida 227.12, codi funcional
432.30, codi orgànic 06.04 del Pressupost de 1996,
ampliar l'adjudicació a l'empresa Auxiliar de Obra Ci¬
vil, SA, amb NIF A-58492851 pel mateix import; i re-
querir l'adjudicatari perquè constitueixi la garantia de¬
finitiva de 67.408 pessetes i comparegui per a la
formalització de l'ampliació del contracte.

Serveis Tècnics
Acceptar el Pla de concreció d'ús i condicions

d'edificació de l'equipament cultural i administratiu del
carrer de la Riera Blanca, núm. 1-3, redactat per la
UO de Planejament II.

Acceptar e\ Pla especial per l'ajust de límits de zo¬
nes i alineacions i rasant de la zona delimitada per la
perllongació del carrer d'Àrdena, del Castell d'Olorde,
Torrent de les Roses i segon cinturó de Ronda, re¬
dactat per JC Cardenal i arquitectes, SA.

Acceptar l'Estudi de detall de volumetria al carrer
de Collblanc, núm. 86, presentat per "Congregación
de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús" i redactat
per l'arquitecte Francesc Maurell i Laguarda.

Acceptar el Pla especial de la zona d'equipaments
de la Maternitat-Frenopàtic, presentat per la UO de
Planejament II.

Quedar assabentat i ratificar les activitats indus¬
trials, llicències d'obres i guals, permisos de la via pú¬
blica, i inspecció industrial i d'obres.

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 10 de desembre de 1996

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar les resolucions incloses en el despatx d'ofici.
Quedar assabentat de les autoritzacions i disposicions de despesa en els expedients de contractació se¬

güents:

Entitat Concepte Import
hidroeléctrica de Catalunya, SA Desplaçament serveis companyia a PI. Guinardó 7.374.029
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA Desplaçament serveis companyia a PI. Guinardó 3.638.100
UTE (Imes, SA, Sice, SA, Camunsa) Ampliació despesa conservació d'enllumenat

(19.VII.96 a 30.IX.96) 2.371.314
Maria Vilaplana Reves Ampliació lloguer finca carrer de Josep Ciurana,

núm. 14 (octubre, novembre i desembre) 1.045.519
Sundisa Confecció material publicitari 312.998
Arts Gràfiques i Produce. Ret, SAL Subministrament llibres "Els Jardins del Laberint d'Horta" 156.000
Instalaciones y Montajes Eléctricos
y Saneamiento, SA Conservació enllumenat octubre-desembre 32.021.332
Grup Serveis Iniciativa Social Treballs jardineria escoles Districte 308.520
Pelegrín Rioja, SCP Instal·lació font seu Districte 236.554
El Corte Inglés, SA Subministrament mobiliari no homologat CC Guinardó ... 999.628
El Corte Inglés, SA Subministrament mobiliari homologat CC Guinardó 1.851.143
Fritel, SL Subministrament mobiliari homologat CC Guinardó 729.420
Industrias Gama, SA Subministrament prestatgeries arxiu Districte 715.980
Informàtica El Corte Inglés, SA Subministrament informàtic homologat S. Personals 121.851
Ramon Martínez Pascual Disseny díptic "Aules de cultura" 52.200
Arts Gràfiques, Edicions i Rep.
Ret, SAL Serveis impressió díptic "Aules de cultura" 31.320
Auxiliar de Obra Civil, SA Complem. clavegueró CP Pau Casals 618.432
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Pelegrín Rioja, SCP Manteniment edificis ram electricitat 1.840.893
Pelegrín Rioja, SCP Obres vestíbul seu Districte 650.144
Centro de Delineación y Proyectos Projecte millora pista carrer d'Albert Llanas 320.000
Zardoya Otis, SA Manteniment mànegues evacuació CP Heura 432.700
Miquel Ricart Vergara Projecte executiu urbanització escales del carrer de

Canovelles 451.250
Renet, SL Anul·lació/retorn neteja gimnàs M. Déu de Montserrat .... 210.000
Constraula, SA Instal·lació tram tanca nova CP Parc Guinardó 1.000.000
UTE (Imes, SA, Sice, SA, Camunsa) Ampliació conser. enllumenat (19.VII.96/30.IX.96) 155.899
Ute (Imes, SA, Sice, SA, Camunsa) Retorn pda. enllumenat 589.638
Institut Municipal de Parcs i Jardins Ornamentació plantes actes Districte 119.750
Miquel Espuñes Vendrell Subministrament material farmacioles escoles Districte .. 153.475
Instalaciones y Montajes Eléctricos
y Saneamiento, SA Instal·lació comandament fixos III 3.329.525
Instalaciones y Montajes Eléctricos
y Saneamiento, SA Instal·lació comandament fix del carrer de Lugo 996.156
Canon España, SA Subministrament aparell fax CC Matas i Ramis 126.672
Canon España, SA Subministrament material informàtic Districte 222.720
Servicios Catalanes de Sanea- Anul·lació retorn remanent treballs neteja CP Torrent
miento, SL d'en Melis 131.058
Soc. Coop. Cat. Ltda. Treballs
Familiars Anul·lació retorn remanent contracte ajut domiciliari 209.903
Transports de Barcelona Subministrament targetes T-1 Districte 490.000
Impala Network Solutions, SL Subministrament material informàtic zones S. Personals

Districte 343.677
Informática El Corte Inglés, SA Subministrament material informàtic Districte 80.409

Quedar assabentat de les autoritzacions i disposicions de despesa en els expedients d'expropiació següents:
Entitat Concepte Import
Jorge Jacinto Campos Carmona Indemnització perjudicis trasllat del carrer d'Hortal,

núm. 79, 1r pis 1.000.000
José Cortés Demetrio Indemnització perjudicis trasllat del carrer d'Hortal,

núm. 79, 2n pis 1.000.000
Enrique Fernández Rodríguez Indemnització perjudicis trasllat del carrer d'Hortal,

núm. 79, 3r pis 1.000.000
Antonio Fajardo Fajardo Indemnització perjudicis trasllat del carrer de Llobregós,

núm. 197, 3r pis 1.000.000
Torcuato Amador Carmona Indemnització perjudicis trasllat del carrer de Llobregós,

núm. 197, 4t pis 1.000.000

Quedar assabentat de les subvencions següents:
Entitat Concepte Import
Biblioteca Popular Montbau Conveni anual (2a part) 2.250.000
Unió Esportiva d'Horta Organització activitats esportives barri 225.000
Associació Esportiva d'Horta Promoció esportiva 1.000.000
Club Deportivo Penitentes Organització activitats esportives 400.000
UAB (Institut de Ciències de
l'Educació) Formació gent gran 200.000
Associació Col·lectiu Agudells Activitats centre documentació 150.000
Futbol Club Martinenc Activitats esportives al barri 350.000
Consell de la Joventut Gestió campanya estiu 1996 1.755.000
Consell de la Dona Activitats educació en el lleure 650.000
Associació Comerciants Montbau Activitats associació 50.000
UE Montbau Activitats esportives al barri 175.000

Quedar assabentat de les devolucions de dipòsits següents:
Entitat Concepte Import
Galfrier Ibérica Instal·lació aire condicionat casal d'avis d'Horta 233.000
Sociedad Española Vigilancia Indus¬
trial y Privada Millora sistemes d'alarma a les escoles 161.997
Trànsit Projectes, SL Gestió i animació casal infantil Guinardó 365.961
Trànsit Projectes, SL Gestió CC Guinardó 305.185
Progess, SL Gestió Aula-taller del Carmel 459.746
Sael, SA Neteja biblioteca Montbau (1 .III.95 a 29.II.96) 18.463
Sael, SA Neteja casal infantil La Torre (1.III.95 a 29.II.96) 33.600
Sael, SA Neteja CC Guinardó (1 .III.95 a 29.II.96) 21.600
Sael, SA Neteja CP Heura <1.111.95 a 29.11.96) 100.283
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Sael, SA Neteja CP Taxonera (1 .III.95 a 29.ll.96) 376.000
Sael, SA Neteja CC Carmel (1.111.95 a 29.11.96) 148.000
Sael, SA Neteja CP Carmel (1 .III.95 a 29.ll.96) 249.648
Construcciones Visa, SL Obres elevador CC Guinardó 201.959
Instelec Millora ram calefacció escoles Districte 64.955
Cristobal Planet Moya Manteniment pintura escoles Districte 641.959
Antonio López López Concessió llicència carrer de Pasteur, núm. 40 83.154

Quedar assabentat de la desestimació de reclama¬
ció de responsabilitat patrimonial de la Sra. Margarita
Gènova i Reventós.

Quedar assabentat de la interposició del recurs
contenciós administratiu per la companyia Com-Gas,
SA.

Aprovar inicialment la distribució dels capítols II, IV
i VI del pressupost de 1997.

Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de
Govern, del 8 de novembre de 1996, que ratifica la
sol·licitud perquè el projecte "El Carmel és Barcelona",

sigui inclòs en el marc de la iniciativa comunitària
"URBAN III".

Quedar assabentat de l'aprovació inicial de l'Estu¬
di de detall de senyalament d'alineacions al passatge
de Sant Pere.

Quedar assabentat de l'informe relatiu al Pla espe¬
cial d'ordenació de l'illa delimitada pels carrers de Sa¬
les i Ferrer, de Garriga i de Roca i Ercilla.

Aprovar la proposta de preus públics per la utilitza¬
ció d'instal·lacions esportives i altres equipaments per
l'any 1997.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant els mesos

de setembre i d'octubre de 1996.

Reforma i ampliació d'una escola.
Llicència de parcel·lació.
Llicència de parcel·lació.
Modificació de projecte.

Patronat Social Escolar d'Obreres

Construcciones Pulido, SA

Vallehermoso, SA

Mollet Habitats, SL

Notar, SA

Mercedes Bertran Valls

Espais Prom. Inmob. Epi, SA

Comunidad Bienes Antonio
Corellana Rius

Sicília, 249-251

Concili de Trento, 36-40

Av. Pearson, 66/Cirerers, 1-3/
Pg. Sant Francesc, 1-3

Pita. Montcada, 7

Numància, 69-73

Calàbria, 113

Parlament, 35

Construcció d'un edifici d'habitatges
compost d'1 planta soterrània per a
aparcament, planta baixa per a 6 lo¬
cals comercials i 4 plantes pis amb 8
habitatges per replà.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres al Clot de la Mel com¬
post de 2 plantes soterrànies per a
114 places d'aparcament, planta bai¬
xa per a 11 locals comercials i 5
plantes pis per a un total de 70 habi¬
tatges.
Construcció de 3 habitatges unifami-
liars a 3 parcel·les confrontants com¬
postos de planta soterrània, planta
baixa i planta pis.

Legalització de les obres de reforma i
canvi d'ús a "estudi de pintura privat"
compost de planta baixa més 5 plan¬
tes pis.
Construcció d'1 aparcament soterrani
amb capacitat per a 99 vehicles.
Rehabilitació i reforma de tot l'edifici
amb canvi d'ús de comercial a habitat¬
ges compost de planta baixa (local co¬
mercial), 5 plantes pis (habitatges) i
planta coberta. Aquesta llicència con¬
templa i autoritza l'annexió d'un terreny
posterior de 40 m2 (provinent de la fin¬
ca confrontant per la part posterior, del
carrer de la Diputació, núm. 78 i qualifi¬
cat de zona 17.6) que li permet obrir
llums i vistes a la façana posterior.
Obres de recondicionament de local
comercial emplaçat a la planta baixa i
dreta de la finca, tant a l'interior del
cos edificat com a l'interior d'illa, on
s'enderroca el cobert i se'n construi¬
rà un de nou una vegada cedits els
92 m2 afectats de zona 17.6.

Icosa, Promociones Inmobiliarias, SA Lope de Vega, 1-9
Juan Amella Soler Marroc, 37

Antonio Martínez Rubio Ramon Albó, 27-29

Icosa, Promociones Inmobiliarias, SA Lope de Vega, 1-9

Rosselló, 373/Nàpols, 276-278 Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de 2 plantes soterrànies,
planta baixa amb entresolat i 5 plantes
pis per a 22 places d'aparcament, 2
locals comercials i 20 habitatges.
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Modificació de projecte.Mayxpac, SL
Frimercat, SA

Feo. Javier Escudero Terrones

Francisca Fernández Escudero

Promociones Munto i Moliné, SL

Elinvest, SL

Inisfry, SL

Centre d'Ensenyament, IPSE

Coedro-95, SL

Karpov, SL

Promociones Vascoll,

Juan Manuel Narro Palomar

Josep i Teresa Casanovas Brunat

Reyco, SL

Antoni Ventura Ribal

Arizala, 5-7

Longitudinal, 6 bloc 9, par¬
cel·la 22 Mercabarna

Ptge. Salvador Riera, 11

Turó de la Trinitat, 73

Còrsega, 637

Aragó, 189

Aragó, 105-107

Londres, 72-76

l'Escultor Ordóñez, 144-152

Móra d'Ebre, 29

Comte de Noroña, 7-9

Torrent Can Mariner, 11-13

Marià Cubí, 182

Saragossa, 86

Ampliació en 2 cossos d'edificació
adossats a la nau industrial de la cen¬

tral frigorífica existent quedant el cos
A compost per una cambra de conge¬
lats, moll i oficines, i el cos B per dues
cambres i molls de càrrega i descàr¬
rega.

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost d'1 planta soterrània, planta
baixa i planta entresolat per a 1 local
comercial i 3 plantes pis per a 1 habi¬
tatge unifamiliar.
Obres de construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres compost
d'1 planta baixa comercial i 2 plantes
pis per a 2 habitatges.
Edifici de nova planta compost de
planta baixa amb entresolat comple¬
mentari (local comercial), 5 plantes pis
(habitatges) i planta coberta.
Addició d'1 planta sobre l'edifici pluri¬
familiar existent compost actualment de
planta baixa i 5 plantes pis (s'hi inclou la
instal·lació d'un elevador oleodinàmic).
Reforma i canvi d'ús de les 2 plantes
soterrànies i parcialment la planta bai¬
xa de local comercial a aparcaments;
l'altra part de la planta baixa roman
com a local comercial. Les plantes 1a i
2a canvien l'ús d'oficines a habitatges.

Legalització de les modificacions intro¬
duïdes en l'execució de les obres per
a la construcció d'un edifici escolar-

parroquial per la Institució Pedagògica
i Social Educativa.

Construcció d'un edifici destinat a

aparcaments, locals comercials i habi¬
tatges compost de 2 plantes soterràni¬
es, planta baixa i 4 plantes pis.
Rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici
compost de planta baixa i 2 plantes
pis i que es converteix en 3 habitatges
unifamiliars adossats.

Edifici de nova planta en cantonada
compost de soterrani, planta baixa i 2
plantes pis escalonades que s'adap¬
ten a la configuració del carrer de
Mora la Nova per a 1 local comercial i
5 habitatges.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa amb entresolat, 2 plantes pis i plan¬
ta coberta per a 2 locals comercials i 4
habitatges.
Reforma i ampliació en una planta pis
d'un edifici entre mitgeres per a habi¬
tatge unifamiliar compost de planta
baixa i 2 plantes pis.

SL Tirso, 43/Móra la Nova, 24-26

Llicència de parcel·lació.
Llicència de parcel·lació.
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Jorge Vilaseca Nualart

Alejandro del Pozo Landolt

Joan Baeta Galceran

Enric Coll Riu

Juan José Saiz Casalengua

l'Actor Morano, 2-4

l'Actor Morano, 2-4/Atajo de
Vallvidrera, 42-52

Tte. Font del Mont, 15

Cornet i Mas, 35

Cortada, 74

Serveis Fontestà, SL l'Art, 25

Fincas Sabadell, SL

Jacro, SL

Mascaró, 62-66

Av. Elies Pagès, 51

Inmobiliaria Mongat, SA

Prohorta, SA

Ptge. Bonavista, 1/Camí
Vallvidrera, 6

Rbla. Carmel, 46-50

Construcciones Pulido, SA Calàbria, 236-240

Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta baixa i 2 plan¬
tes pis.
Construcció d'1 habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta soterrània,
planta baixa i planta pis.
Reforma i ampliació d'1 habitatge
unifamiliar aïllat compost de planta
baixa i planta pis.
Reforma i ampliació consistent a addi¬
cionar un pis (2) d'un edifici plurifami-
liar entre mitgeres per a 2 habitatges i
1 local comercial.

Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa i 2 plantes pis amb 2 habitatges per
replà amb accés des del vestíbul i nu¬
cli d'escales-elevador de la finca veïna
del núm. 76.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost d'1 planta so¬
terrània per a 12 places d'aparcament,
planta baixa i 3 plantes pis per a 6 ha¬
bitatges amb façana al carrer de l'Art,
núm. 25 i planta baixa i 2 plantes pis
per a 4 habitatges amb façana pel car¬
rer de Rubió i Ors.

Edifici entre mitgeres compost d'1
planta soterrània per a aparcament,
planta baixa i 2 plantes pis per a un
total d'11 habitatges.
Modificació de projecte per a les obres
de construcció d'un edifici plurifamiliar
aïllat compost de planta soterrània per
a aparcament, planta baixa, 3 plantes
pis per a 4 habitatges i planta coberta
plana. Les obres de modificació con¬
sisteixen en la unió de les oficines
existents actualment a la planta baixa i
a la planta 1a mitjançant una escala
interior, i ampliació del pis de la planta
2a eliminant l'oficina existent en

aquesta planta.
Reforma i ampliació d'1 habitatge uni¬
familiar aïllat.

Edifici d'habitatges amb front als car¬
rers de la Rambla del Carmel, de
Llobregós i del passatge de Santa
Teresa, compost per 2 soterranis per
a aparcament, planta baixa per a 2 lo¬
cals comercials (un dels quals ocupa
també l'entresolat) i 4 plantes pis amb
4 habitatges per replà.
Modificació de projecte per a la cons¬
trucció d'un edifici de nova planta
compost de 2 plantes soterrànies
(aparcament), planta baixa amb entre-
solat complementari (local comercial),
5 plantes pis (habitatges) i planta co¬
berta, consistent a aixecar la cota de
la planta baixa canviant la rampa d'ac¬
cés, redistribució de les plantes pis i
noves façanes.
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Rau, SA

Parròquia Sant Mateu

Molton, SA

Parking Santes Creus, SA

92-Acción, SL

Universitat de Barcelona

Kandacom, SL

Valldonzella, SA

Xavier Boltó Grau

Edifici Balmes, SA
Calderón Ciento Seis, SL

Promociones del Cinturón Catalán, SA

Fleming Mitre Inmuebles, SA

Conseil de Cent, 579

Via Favència, 80

Pg. Sant Joan, 29

Santes Creus, 14-16

Buenaventura Muñoz, 43

Av. Diagonal, 641

Quatre Camins, 9-23/Jaume
Càncer, 16-32

Valldonzella, 37

Alella, 23

Via Augusta, 281-285
Calderón de la Barca, 106-110

Pl. Flandes, 1

Rda. General Mitre, 38-44

Modificació de projecte consistent en
la implantació de 2 habitatges en plan¬
ta baixa i entresolat en un edifici de
nova planta.
Reforma i ampliació de la parròquia de
Sant Mateu de la Guineueta.

El projecte tracta de la unió de 2 habi¬
tatges (portes 1a i 2a de la planta 6a)
en un de sol, remodelant les superfi¬
cies interiors.

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de 3 plantes soterrànies per
a aparcament, planta baixa per a 1 ofi¬
cina i 3 plantes pis amb 2 habitatges
per replà.
Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres -amb enderroc previ de
les 2 plantes situades sobre rasant-,
compost de planta baixa per a 1 local
comercial i passos d'accés a l'aparca¬
ment i a interior d'illa, i 5 plantes pis
amb 4 habitatges per replà.
Construcció d'una edificació aïllada
composta d'1 planta soterrània, planta
baixa, 4 plantes pis i planta coberta
per a destinar-la a ampliació de la fa¬
cultat de Biològiques de la Universitat.
Construcció de 19 habitatges unifami-
liars aïllats compostos de planta soter¬
rània, planta baixa i planta 1 a i un edifi¬
ci compost de planta soterrània, planta
baixa i 2 plantes pis per a 64 places
d'aparcament i 12 locals d'oficines.
Reforma en un edifici compost de
planta baixa, entresol i 4 plantes pis.
Les obres consisteixen en la millora
dels elements comuns, terrat i façanes
i en l'actuació en un dels habitatges
de les plantes entresol, 1a i 3a, i en un
dels locals de la planta baixa. Es pro¬
posa 1 habitatge en duplex en la plan¬
ta baixa i entresol.

Projecte de les obres de reforma i am¬
pliació de l'habitatge 1r 1a en un edifi¬
ci existent (inicialment planta baixa
més 1) addicionant-lo parcialment a la
planta baixa més 2.

Pròrroga d'execució.
Edifici entre mitgeres que consta de 8
nivells.

2a fase de la construcció d'un edifici
plurifamiliar compost de 4 plantes soter¬
rànies, planta baixa i 3 plantes pis, con¬
sistent en la realització del moviment de
terres, cimentado i murs de pantalla.
Construcció d'un conjunt residencial
d'apartaments, habitatges, sales de ci¬
nema, locals comercials i aparca¬
ments compost de 4 plantes soterràni¬
es, planta baixa, 9 plantes pis i planta
coberta.
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Albareda Velarde, SL Sant Fructuós, 11-15/Mora
bos, 1-3/Sant Fructuós, 15-17/
Morabos, 2-6/Amposta, 3-5

Alberto Fernández Massó

Debou, SL

Joan Pelegrin Muñiente

Gamma Inmobiliaria, SA

Alfonso Macaya Miquel y Cía.

Gonzalo Fuster-Fabra

Barroc, SA

Juan Manuel Recio Louzado

Proycomar, SA

Mònec, 6-8

l'Arc de Sant Pau, 14

Portaferrissa, 22

Tallers, 70

Diputació, 271

Rambla Catalunya, 42

Provenga, 548

Pg. Sant Joan, 12

Ctra. Esplugues, 82

Pintor Pahissa, 31/Comte
de Güell, 10

Neus Llao Peiró Ptge. Xile, 45

Conjunt de 2 edificis plurifamiliars en¬
tre mitgeres de nova planta i en canto¬
nada: l'edifici 1 (carrers de Sant Fruc¬
tuós, núm. 11-15 i Morabos, núm. 1-3)
compost d'1 soterrani, planta baixa, 4
plantes pis i planta coberta respecte al
carrer de Sant Fructuós per a 40 pla¬
ces d'aparcament, 3 locals i 32 habi¬
tatges. L'edifici 2 (carrers de Sant
Fructuós, núm. 17-19, Morabos, núm.
2-6 i d'Amposta, núm. 3-5) compost
de 2 soterranis, planta baixa, 4 plan¬
tes pis i planta coberta respecte al
carrer de Sant Fructuós per a 99
places d'aparcament, 2 locals i 31
habitatges.
Rehabilitació integral d'edifici d'habi¬
tatges sense modificació d'ús.
Rehabilitació integral d'edifici dedicat
a pensió per convertir-lo en habitatge
plurifamiliar.
Rehabilitació integral d'edifici ca¬
talogat amb consolidació estructural,
demolició de coberta i sectors de
forjat malmesos i la seva recons¬
trucció.

Reforma de soterrani, planta baixa i
planta 1a per oficines, reforma de
plantes 2a i 5a per a habitatges i refor¬
ma de terrat.

Obres de reforma interior amb modifi¬
cació d'envans per fer la subdivisió del
2n pis en 2 habitatges i rehabilitació
de façana principal.
Reforma interior amb modificació
d'envans per a la subdivisió del pis
àtic per formació de 2 habitatges sen¬
se afectar l'estructura.

Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres amb 8 habitatges i 2 locals
comercials.

Subdivisió dels pisos 2n 2a i 3r 2a en
2 habitatges cada un amb modificació
d'envans.

Reforma d'1 habitatge unifamiliar exis¬
tent, amb canvis de programa funcio¬
nal de grau alt i obres exteriors d'en-
jardinament.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa per a garatge-aparcament, local
comercial i accés finca, planta entre-
solat integrant de la planta baixa per a
comercial, 3 plantes pis per a un total
de 6 habitatges i planta coberta plana
amb badalot d'escala i cambra maqui¬
nària d'ascensor.

Obres d'ampliació i reforma consis¬
tents en l'addició d'1 planta pis sobre
un edifici existent de planta baixa, am¬
pliant l'habitatge unifamiliar actual a
les plantes baixa i 1a.
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Real Club de Tenis Barcelona Bosch i Gimpera, 5-13 Obres d'ampliació i reforma dins les
instal·lacions del Real Club de Tenis
Barcelona consistents en la construc¬
ció d'1 planta baixa per a l'ensenya¬
ment teòric acabada amb una coberta

plana i reforma del soterrani existent
que fa de suport amb un nou local.

Montserrat Martí Braso Deu i Mata, 36 Obres d'ampliació i reforma consis¬
tents en l'addició d'1 planta pis sobre
un edifici existent de planta baixa, re¬
formant l'habitatge unifamiliar actual
de la planta baixa i ampliant-lo a la
planta 1a de nova construcció.

Constructora Nabar-Avila, SL Pg. Maragall, 334 B Construcció d'un edifici de nova planta
plurifamiliar amb una mitgera compost
d'1 planta soterrània i planta baixa per
a ús comercial i de 4 plantes pis per a
3 habitatges, un per planta i 1 dúplex
en les dos superiors.

Aurelio Palacios Revueltas Sant Feliu de Codines, 35 B Construcció d'un magatzem en planta
baixa com ampliació d'una casa
unifamiliar existent. S'enderrocarà
prèviament part del garatge existent
situat al mateix nivell.

Xavier Bru Parera Besalú, 23 Reforma i ampliació d'edifici d'habitat¬
ge unifamiliar entre mitgeres.

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
des de l'endemà de la data d'aquesta publicació.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre
un mes de la seva interposició sense que se'n notifi¬
qui la resolució. Contra la desestimació del recurs

d'alçada es pot interposar recurs contenciós adminis¬
tratiu davant la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats des de l'endemà de la notificació de la des¬
estimació, quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat des de la data de presenta¬
ció del recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament des¬
estimat.

Concursos

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte d'arranjament de
l'avinguda Meridiana entre els carrers d'Escòcia i
passeig de Fabra i Puig, al Districte de Sant Andreu.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urba¬
nisme (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant
30 dies, a comptar del següent de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
termini en el qual es podran presentar reclamacions
que es fonamentin en infraccions determinants
d'anul·labilitat del Projecte i del Plec o d'alguna de
les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0399
2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Arranjament de l'avin¬
guda Meridiana entre els carrers d'Escòcia i passeig
de Fabra i Puig, al Districte de Sant Andreu.

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Cinc mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 154.310.777 pessetes (16% IVA in¬

clòs).
5. Garanties.
Provisional: 3.086.215 pessetes
Definitiva: 6.172.431 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
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7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Projecte i del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

* * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de programa d'acces¬
sibilitat a edificis municipals, Casal de Gent Gran La
Taxonera.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del
Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes d'Edificció i Patrimoni Artístic
i Monumental.

c) Número d'expedient: 96B0456
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Accessibilitat a edificis

municipals, Casal de Gent Gran La Taxonera.
b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Cinc mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 10.446.084 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 208.921 pessetes
Definitiva: 417.843 pessetes

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Projecte i del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

* * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de programa d'acces¬
sibilitat a edificis municipals, fase 3/95; rampa d'ac¬
cés Centre Cívic Àngel Pestaña; Centre Serveis Per¬
sonals Bon Pastor; Centre Serveis Socials Pla de
Fornells (Roquetes).

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del
Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes d'Edificació i Patrimoni Artís¬
tic i Monumental.

c) Número d'expedient: 96B0288
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: accessibilitat a edificis

municipals, fase 3/95; rampa d'accés Centre Cívic
Àngel Pestaña; Centre Serveis Personals Bon Pas¬
tor; Centre Serveis Socials Pla de Fornells (Ro¬
quetes).
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b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Cinc mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 15.615.139 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 312.302 pessetes
Definitiva: 624.605 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Projecte i del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de programa d'acces¬
sibilitat a edificis municipals, fase 2/95; Casal Blai,
Seu Districte de Sant Andreu, Centre Serveis Socials
carrer del Comerç, Casal d'avis Josep Trueta.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del
Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes d'Edificació i Patrimoni Artís¬
tic i Monumental.

c) Número d'expedient: 96B0287
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: accessibilitat a edificis

municipals, fase 2/95; Casal Blai, Seu Districte de
Sant Andreu, Centre Serveis Socials carrer del Co¬
merç, Casal d'avis Josep Trueta

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Cinc mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 30.660.381 pessetes (16% IVA in¬

clòs).
5. Garanties.
Provisional: 613.207 pessetes
Definitiva: 1.226.415pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Projecte i del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte millora de l'accessibili¬
tat al carrer de Calàbria, entre el carrer de Sepúlveda
i l'avinguda Mistral, al Districte de l'Eixample.
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El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del

Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.
Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬

ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0440
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: millora de l'accessibilitat

al carrer de Calàbria, entre el carrer de Sepúlveda i la
avinguda de Mistral.

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Tres mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 29.147.335 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 582.946 pessetes
Definitiva: 1.165.893 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Projecte i del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

* * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de millora de l'accessi¬
bilitat a l'entorn dels espais monumentals: Cotxeres
Güell, al Districte del les Corts.

El Projecte i plec de condicions estaran exposats a
informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanisme
(plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30 dies, a
comptar del següent de la publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província, termini en el qual es
podran presentar reclamacions que es fonamentin en
infraccions determinants d'anul·labilitat del Projecte i
del Plec o d'alguna de les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans
c) Número d'expedient: 96B0449
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: millora accessibilitat en¬

torn espais monumentals; Cotxeres Güell.
b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Tres mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 30.229.226 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 604.584 pessetes
Definitiva: 1.209.169 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.
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e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.
★ * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de millora de l'accessi¬
bilitat Programa 10x10 al Districte de l'Eixample.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del

Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.
Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬

ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0383
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: millora accessibilitat Pro¬

grama 10x10 al Districte de l'Eixample.
b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Quatre mesos a comptar

des del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 30.501.181 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 610.023 pessetes
Definitiva: 1.220.047 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

* * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte d'arranjament i conver¬
sió en zona de vianants dels carrers de Salvador
Mundi, d'Euterpe i espai annex, al Districte de Sarrià-
Sant Gervasi.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci ai Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del

Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.
Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬

ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0517
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: arranjament i conversió

en zona de vianants dels carrers de Salvador Mundi,
d'Euterpe i espai annex, al Districte de Sarrià-Sant
Gervasi.

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Tres mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 24.700.826 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 494.016 pessetes
Definitiva: 988.033 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
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a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del
dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.
* ★ ★

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte de millora de l'accessi¬
bilitat a l'entorn dels espais monumentals: Palau Re¬
ial, al Districte de Les Corts.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urbanis¬
me (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant 30
dies, a comptar del següent de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini en el
qual es podran presentar reclamacions que es fona¬
mentin en infraccions determinants d'anul·labilitat del
Projecte i del Plec o d'alguna de les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0534
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: millora accessibilitat en¬

torn espais monumentals: Palau Reial.
b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Tres mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 35.694.090 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 713.881 pessetes
Definitiva: 1.427.763 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30

f) Data límit d'obtenció de documents i informació:
fins al dia anterior a la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.
* * *

Mitjançant resolució del President de l'Institut Muni¬
cipal d'Urbanisme, de 20 de novembre de 1996, es
va acordar aprovar el Projecte d'arranjament dels car¬
rers del Rector Triadó i Joanot Martorell a la Creu Co¬
berta (Sants-Montjuïc), millora de l'accessibilitat
10x10.

El Projecte i plec de condicions restaran exposats
a informació pública, en l'Institut Municipal d'Urba¬
nisme (plaça Lesseps, núm. 12, planta 10), durant
30 dies, a comptar del següent de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
termini en el qual es podran presentar reclamacions
que es fonamentin en infraccions determinants
d'anul·labilitat del Projecte i del Plec o d'alguna de
les seves clàusules.

Al mateix temps s'anuncia concurs per a l'adjudica¬
ció de l'esmentada obra, d'acord amb les condicions
següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 96B0448
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: arranjament dels carrers

del Rector Triadó i Joanot Martorell a la Creu Cober¬
ta. Millora de l'accessibilitat Programa 10x10.

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Sis mesos a comptar des

del dia següent al de l'acta d'inici d'obra.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
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Import total: 20.192.649 pessetes (16% IVA in¬
clòs).

5. Garanties.
Provisional: 403.852 pessetes
Definitiva: 807.705 pessetes
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Els que s'especifiquen al Plec de

clàusules particulars administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia en què es compleixin quaranta dies naturals des
de la publicació del present anunci.

b) Documentació a presentar: La que s'indica al
Plec de clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació:
1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: El quart dia hàbil de la data d'obertura de

la documentació, si no s'estimen reclamacions en
contra del Plec.

e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 25 de novembre de 1996. La Secretària

Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.
* * *

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció

de Serveis de Projectes Urbans.
c) Número d'expedient: 95V0843
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: realització de les tas¬

ques de control de materials de les obres realitzades
per a l'Àrea de Projectes i Obres

b) Divisió per lots i nombre: No
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: serà d'un màxim de 3 anys a

comptar des de la formalització del contracte..
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: No.
5. Garanties.
Provisional: No.
Definitiva: No.
6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.
d) Telèfon: 291.43.08
e) Telefax: 291.43.30
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

fins al dia anterior a la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: Grup 1 Subgrup 2 Categoria A.
b) Altres requisits: els que s'especifiquen al Plec de

clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬

pació.
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del

dia 8 de gener de 1997.
b) Documentació a presentar: La que s'indica al

Plec de clàusules particulars administratives.
c) Lloc de presentació:

1a. Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
2a. Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 10.
3a. Localitat i codi postal: Barcelona, 08023.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Institut Municipal d'Urbanisme.
b) Domicili: Plaça de Lesseps, núm. 12, planta 11.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 9 de gener de 1997, si no s'estimen recla¬

macions en contra del Plec.
e) Hora: 13 hores.
10. Despeses d'anuncis.
El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬

catari.

Barcelona, 26 de novembre de 1996. La Secretària
Delegada de l'IMU, Natàlia Amorós i Bosch.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient
sancionador núm. 18578/96 instruït pel Departament
Jurídic Administratiu de l'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, contra el Sr. Antonio Gil i Solano, titular
de les parades núm. 163-164-165-175-176-177 del
mercat municipal del Carme, es notifica al seu titular,
a l'últim domicili conegut del qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat dirigides, que en

data 13 de setembre de 1996 la Presidenta de l'IMMB
ha disposat:

"Iniciar expedient sancionador contra el Sr. Antonio
Gil i Solano, titular de l'autorització d'ús de les para¬
des núm. 163-164-165-175-176-177 del mercat muni¬
cipal del Carme, d'acord amb les normes del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse¬
nyalada a l'article 56.1) de l'Ordenança Municipal de
Mercats (els venedors s'han de comportar educada¬
ment en les relacions entre ells, amb el públic i amb
els funcionaris municipals del Mercat), considerada
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com a falta greu segons l'article 90. a) (reincidència),
90.b) (els altercats o baralles que produeixin escàn¬
dol dins del Mercat) i 90.d) (les ofenses de paraula i
obra al Director o als empleats del Mercat) de l'Orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció es¬
tablerta a l'article 92. B) per a les faltes greus pot su¬
posar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb
avís de suspensió de la venda, b) multa de 15.000 a
25.000 pessetes amb suspensió de la venda en el
lloc fins a 30 dies, i c) pèrdua de l'autorització; nome¬
nar a aquests efectes Instructora la Sra. Anna Cugat i
Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal de Mercats."

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

Plec de càrrecs
1. Altercat produït en data 4 de setembre de 1996

entre el titular de l'autorització d'ús de les parades
núm. 163-164-165-175-176-177 del mercat municipal
del Carme, el Sr. Antonio Gil i Solano, i el Director
d'aquest mercat, amb agressió i amenaces amb una
navalla.

2. Comissió dels articles 90. a) (Reincidència), 90.
b) (altercats o baralles que produeixin escàndol dins
del mercat) i 90. d) (les ofenses de paraula i obra al
Director o als empleats del mercat).

3. El fet esmentat és considerat falta greu i segons
l'article 92. B) pot ser sancionat amb: a) una multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, i c)
pèrdua de l'autorització.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.

Barcelona, 5 de novembre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau

infracció assenyalada a l'article 42. i) de la mateixa
Ordenança (per parada tancada sense autorització
municipal); declarar caducada l'esmentada autoritza¬
ció, vacant la parada esmentada i requerir la titular
perquè, de conformitat amb el que disposen els arti¬
cles 160 i 161 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, en el termini de deu dies, deixi la parada a dis¬
posició de l'Administració, lliure, vàcua i expedita;
dins els vuit dies següents a l'expiració del termini es¬
mentat, i en cas de no haver procedit al desallotja¬
ment, assenyalar eI cinquè dia hàbil a les 8 hores per
a la pràctica de la diligència de llançament, designar
el Director del mercat del Ninot i l'auxiliar, perquè,
junts o separats efectuïn l'expressada diligència amb
absoluta indemnitat per a l'erari municipal, assistits
pel personal auxiliar de la Policia Municipal que esti¬
min necessari i amb la facultat de reclamar directa¬
ment l'auxili de la força pública, si així calgués per a
l'exacte acompliment de la comesa que els ha estat
assignada. Aquesta sanció s'aplica en base al princi¬
pi de proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei
30/92 de RJAP i PAC, considerant com a criteri per a
la graduació de la sanció aplicada: l'existència d'in¬
tencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis
causats, i la reincidència per comissió."

Contra aquesta resolució es pot interposar, de con¬
formitat amb l'article 142 del Reglament d'Organitza¬
ció i Administració Municipal, recurs d'alçada davant
de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat des de
l'endemà de la data d'aquesta notificació. L'esmentat
recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes

des de la seva interposició, sense que se'n notifiqui la
resolució.

Contra la desestimació dels recurs d'alçada es po¬
drà 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 aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Adminis¬
tratiu Comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
número 17166/95 pel Departament Jurídic Adminis¬
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre proposta de caducitat de la parada núm. 70 del
mercat municipal del Ninot, es notifica al titular de
l'autorització d'ús de la parada esmentada, la Sra.
Elvira Casases i Virgili, a l'últim domicili conegut de la
quan han estat rebutjades les notificacions que li han
estat dirigides, que el Primer Tinent d'Alcalde, per de¬
legació expressa de l'Alcaldia, de data 31 de gener
de 1996, en data 22 de juliol de 1996 ha disposat:

"Imposar a la Sra. Elvira Casases i Virgili, titular de
l'autorització d'ús de la parada núm. 70 del mercat
municipal del Ninot, la sanció de pèrdua de l'autorit¬
zació que empara l'ús de la parada esmentada,
d'acord amb allò que estableix l'article 92. B. c) de
l'Ordenança Municipal de Mercats, per comissió de la

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Adminis¬
tratiu Comú, en relació amb l'expedient seguit sota el
número 16347/95 pel Departament Jurídic Adminis¬
tratiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
sobre proposta de caducitat de les parades núm. 29 i
30 del mercat municipal de l'Abaceria, es notifica al ti¬
tular de l'autorització d'ús de les parades esmenta¬
des, el Sr. Fernando Fernández i Cristòfol, a l'últim
domicili conegut del qual han estat rebutjades les no¬
tificacions que li han estat dirigides, que el Primer Ti¬
nent d'Alcalde, per delegació expressa de l'Alcaldia,
de data 31 de gener de 1996, en data 22 de juliol de
1996 ha disposat:

"Imposar al Sr. Fernando Fernández i Cristòfol, titu¬
lar de l'autorització d'ús de les parades núm. 29 i 30
del mercat municipal de l'Abaceria, la sanció de pèr¬
dua de l'autorització que empara l'ús de les parades
esmentades, d'acord amb allò que estableix l'article
92. B. c) de l'Ordenança Municipal de Mercats, per co-
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missió de la infracció assenyalada a l'article 42. i) i 42
I) de la mateixa Ordenança (per parada tancada sense
autorització municipal i manca de pagament del cà¬
non); declarar caducada l'esmentada autorització, va¬
cant les parades esmentades i requerir el titular per¬
què, de conformitat amb el que disposen els articles
160 i 161 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
en el termini de deu dies, deixi les parades a disposició
de l'Administració, lliures, vàcues i expedites; dins els
vuit dies següents a l'expiració del termini esmentat, i
en cas de no haver procedit al desallotjament, asse¬
nyalar el cinquè dia hàbil a les 8 hores per a la pràctica
de la diligència de llançament, designar el Director del
mercat de l'Abaceria i l'auxiliar, perquè, junts o sepa¬
rats efectuïn l'expressada diligència amb absoluta in-
demnitat per a l'erari municipal, assistits pel 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 acompli¬
ment de la comesa que els ha estat assignada. Aques¬
ta sanció s'aplica en base al principi de proporcionalitat
recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC,
considerant com a criteri per a la graduació de la san¬
ció aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració, la
naturalesa dels perjudicis causats, i la reincidència per
comissió."

Contra aquesta resolució es pot interposar, de
conformitat amb l'article 142 del Reglament d'Orga¬
nització 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 notificació. L'es¬
mentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un

mes des de la seva interposició, sense que se'n no¬
tifiqui la resolució.

Contra la desestimació dels recurs d'alçada es po¬
drà 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 aquesta hagi estat expressa, o en el termini
d'un any comptat des de la data de presentació del
recurs d'alçada, si aquest fos tàcitament desestimat.

Barcelona, 15 de novembre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

★ * *

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad¬
ministratiu Comú, i en relació amb l'expedient núm.
18234/96 instruït pel Departament Jurídic Administra¬
tiu de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona so¬

bre proposta de caducitat de la parada núm. 55 del
mercat municipal de Ciutat Meridiana, es notifica al
seu titular, la Sra. Josefa Ramírez i Funes, a l'últim
domicili conegut de la qual han estat rebutjades les
notificacions que li han estat dirigides, que en data 26
de juliol de 1996 la Presidenta de l'IMMB ha disposat:

"Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Josefa
Ramírez i Funes, titular de l'autorització d'ús de la pa¬
rada núm. 55 del mercat municipal de Ciutat Meridia¬
na, d'acord amb les normes del Decret 278/93, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generali¬
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l'article
42.i) (per parada tancada sense autorització munici¬
pal) de l'Ordenança Municipal de Mercats, considera¬
da com a falta greu segons l'article 90 k) de l'orde¬
nança que s'aplica, i tenint present que la sanció
establerta a l'article 92.B) per a les faltes greus pot
suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000 pessetes
amb avís de suspensió de la venda, b) una multa de
15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió de la ven¬
da en el lloc fins a 30 dies, i c) pèrdua de l'autoritza¬
ció; nomenar a aquests efectes Instructora a la Sra.
Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l'Institut Municipal
de Mercats."

També es transcriu la notificació del plec de càr¬
recs formulat per la Instructora de l'expedient
sancionador d'acord amb el que disposa l'article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 55

del mercat municipal de Ciutat Meridiana, des del 2
de maig de 1996.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d'acord
amb el que disposa l'article 90.k) de l'Ordenança de
Mercats, que por ser sancionat amb: a) una multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) una multa de 15.000 a 25.000 pessetes
amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, i
c) pèrdua de l'autorització segons l'article 92.B); així
mateix incorre en el supòsit d'extinció de l'autorització
que preveu l'article 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se¬
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l'article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de¬
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit
se'l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig¬
nat: La Instructora.

Barcelona, 19 de novembre de 1996. La Secretària
General Accidental, Irene Pagès i Perarnau.

Anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província dels núm. 263 a 288

Concursos
- Plec de condicions particulars que ha de regir el

concurs públic per a l'adjudicació de la contracta
de les obres d'enderroc i treballs complementaris
de les finques que es relacionen.
(Dia 1)

Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'exe¬
cució de les obres de remodelació de la Casa de
la Ardiaca (última fase)
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu
als serveis per al desenvolupament i implanta¬
ció al Centre de Control de Trànsit Urbà d'un
sistema d'informació en temps real de l'estat del
funcionament del trànsit a les vies bàsiques de
la ciutat.
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Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
dacció del projecte de les obres de reforma del
conjunt Museus Història-Marès, de Barcelona.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis per al desenvolupament i implantació en el
Centre de Control de Trànsit Urbà d'un sistema

d'operació gràfica interactiva del control centralit¬
zat dels semàfors, incloent el subministrament i la
instal·lació dels equips de gestió, el desenvolupa¬
ment de software i la preparació de la base de da¬
des de regulació en una zona.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
instal·lació d'un sistema de control centralitzat
dels semàfors i la detecció i supervisió del trànsit
al passeig de la Zona Franca.
(Dia 5)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació dels serveis de bugaderia pels equipa¬
ments i serveis del programa d'atenció social a
persones sense sostre.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
realització de dos cursos d'aprenent de bar-res-
taurant; adjudicació de la realització del curs d'a¬
prenent de pintor; i adjudicació de la realització
del curs d'auxiliars tècnics de telefonia i telemá¬
tica i xarxes de planta exterior.
(Dia 6)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de neteja dels edificis i dependències de
l'Institut de Cultura de Barcelona.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de construcció de les carrosses reials de la
cavalcada de 1997.

(Dia 7)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a refor¬
ma de la Caserna de Sant Agustí-restauració del
claustre gòtic (fase 2a); reforma de la Caserna de
Sant Agustí-rehabilitació de la planta baixa (fase
3a); i rehabilitació de la Casa de la Misericòrdia.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
habilitació de la placeta de Montcada, núm. 14.
(Dia 8)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de construcció d'uns vestidors a les pistes
polivalents del Parc Joan Miró.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment de la via pública del Districte
(Brigades) per a l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de conservació, manteniment i millora dels vi¬
dres d'edificis del Districte de Sants-Montjuïc per
a l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del servei de conservació i
manteniment d'aparells elevadors d'edificis muni¬

cipals del Districte de Sants-Montjuïc per a l'any
1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
col·locació, retirada i transport de les tanques del
Mercadillo d'Eduard Aunós, situat al Districte de
Sants-Montjuïc per a l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment dels edificis escolars del Dis¬
tricte de Sants-Montjuïc per a l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment general dels sistemes de pre¬
venció i detecció contra incendis dels edificis
municipals del Districte de Sants-Montjuïc per a
l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de conservació i millora de les instal·lacions
d'aigua, electricitat i la revisió anyal i condicio¬
nament de les instal·lacions de calefacció, aire
condicionat i la realització dels corresponents
certificats de fums segons la normativa vigent,
dels edificis del Districte de Sants-Montjuïc per a
l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de remodelació del poliesportiu municipal
de l'estació del Nord 1a fase (vestuari i lavabos).
Plec de condicions que han de regir els concursos
públics per a l'adjudicació dels contractes que es
relacionen.

(Dia 9)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ela¬
boració d'un estudi de caràcter tècnic, organitzatiu
i econòmic, mitjançant pressa de dades, investi¬
gació de factibilitat i redacció dels projectes de les
propostes pilot per a desenvolupar la gestió d'o¬
peracions de càrrega i descàrrega en zones re¬
servades d'espais públics, mitjançant senyalitza¬
ció convencional i regulació automàtica.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu als
serveis de manteniment i reparació que es rela¬
cionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació dels serveis de neteja a diverses esco¬
les municipals i a les dependències de l'IMEB i del
Servei d'Infraestructures i suplències del personal
de neteja.
(Dia 13)
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del servei públic, mitjançant la modalitat
de concessió, pel desenvolupament dels quioscs
de begudes i gelats als parcs i jardins de
Barcelona per a 1996, prorrogable fins un màxim
de 4 anys.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
redefinició del software dels centres assisten-
cials de drogodependències de la Direcció de
Salut Pública.
(Dia 15)
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Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres definides en el projecte de claveguera del
carrer del Beat Almató, entre la claveguera exis¬
tent i la Baixada de Sant Marià.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres definides en el projecte de reparcel·lació de
la claveguera tipus T-111, situada en la riera de
Sant Genis.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició de mobiliari urbà; urbanització de l'entorn
de l'equipament Les Bases; i urbanització del car¬
rer de Joaquim Valls, entre el de Pablo Iglesias i
el de Vinyar, i entre la Via Júlia i la Via Favència.
(Dia 19)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis per a la realització d'un curs de submarinis¬
me per al personal del Servei d'Extinció d'Incendis
i Salvaments.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició de diverses peces de vestuari per al per¬
sonal de la Guàrdia Urbana.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ad¬
quisició de 2.500 camises de màniga llarga per al
personal de la Guàrdia Urbana.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
realització d'un curs d'immersió profunda per als
submarinistes del Servei d'extinció d'Incendis i
Salvaments.
(Dia 20)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament dels equips informàtics i de co¬
municacions i el software necessari per a la im¬
plantació d'un sistema de corredor verd per a in¬
troduir prioritat de pas en els semàfors pel carrer
de Villarroel, des del Parc del carrer de Provenga
fins la Ronda de Sant Antoni.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació dels serveis de monitors a les escoles
que es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'accès al Parc del marquès de Sentmenat i
la plaça de Can Caralleu.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
neteja dels edificis municipals que es relacionen.
(Dia 21)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització dels espais exteriors dels habitatges
del Governador.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de neteja de les oficines dels mercats munici¬
pals, capçeleres de zona i oficines dels serveis
centrals de l'IMMB.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬

vei de neteja de les instal·lacions del centre co¬
mercial mercat de Sagrada Família.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment de les instal·lacions del centre
comercial Sagrada Família.
(Dia 22)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació de serveis de taxi pel trasllat de perso¬
nal fins el 31 de desembre de 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al llo¬
guer de vehicles del parc mòbil (renting) amb una
duració de 36 mesos.

Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de millora d'escales del carrer de Canove¬
lles del barri de Sant Genis.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres i de neteja que es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
instal·lació d'aire condicionat a Correu Vell.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de millora de la pista poliesportiva i entorn
del carrer d'Albert Llanas.
(Dia 23)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei per a les neteges de xoc d'habitatges del terri¬
tori del Poble-sec i Font de la Guatlla del Districte
de Sants-Montjuïc.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
concessió de l'explotació del servei de bar-cafete¬
ria del centre cívic La Bàscula, del Districte de
Sants-Montjuïc.
(Dia 26)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei d'àpats a domicili del territori del Poble-sec i
Font de la Guatlla, del Districte de Sants-Montjuïc
per a l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
l'arranjament d'habitatges d'arrendament o pro¬
pietat del territori del Poble-sec i Font de la
Guatlla del Districte de Sants-Montjuïc, per a
l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment dels edificis i instal·lacions
dels mercats municipals.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de recaptació de diners de les instal·lacions
del mercat de la Fira de Bellcaire.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment de les cambres frigorífiques
dels mercats municipals.
(Dia 27)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ex-
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plotació del servei de bar-cafeteria del Conserva¬
tori Superior Municipal de Música.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'or¬
ganització tècnica dels actes del Carnaval de
1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres de la Brigada per a la conservació i
manteniment dels edificis i centres públics del
Districte de Sant Martí per a l'any 1997; i per a la
brigada d'actuació immediata i intervenció en la
via pública.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de gestió de la ludoteca El Xalet del Clot; ges¬
tió del programa de dinamització cultural al barri
del Poblenou; gestió del casal infantil El Drac; ges¬
tió de la ludoteca Ca l'Arnó; gestió del casal infantil
Sant Martí; gestió del programa de dinamització
cultural als barris de la Verneda i La Pau; gestió del
programa de dinamització cultural del barri del
Besòs; i gestió del casal infantil El Vaixell.
(Dia 28)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
millora de l'accessibilitat a la Rambla.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als
serveis d'acomodació i consergeria als espais es¬
cènics del Mercat de les Flors; i serveis d'assis¬
tència de personal tècnic als espais escènics del
Mercat de les Flors.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de carburants per a l'Institut Munici¬
pal de Parcs i Jardins.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació de serveis d'abocador per a recepció de
residus vegetals.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del serveis mèdics d'empresa a l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
contractació del servei d'edició i publicació de la
revista Barcelona Verda.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de material per a la instal·lació del
sistema interactiu de gestió de reg amb suport in¬
formàtic.
(Dia 29)
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres d'enderroc de les finques que es rela¬
cionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu
als treballs de pintura a l'interior del CP Víctor
Català.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres d'enderroc de les finques que es rela¬
cionen.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament d'àpats a les residències Amílcar i
Valldaura.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació de serveis de neteja a les residències
Amílcar i Valldaura.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ac¬
cessibilitat a edificis municipals fase 2/95, Casal
Blai, Seu del Districte de Sant Andreu, Centre de
serveis socials del carrer de Comerç i casal d'avis
Josep Trueta.
(Dia 30)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Dragados y Construcciones, SA, per les obres de

remodelació del mercant municipal del Clot.
(Dia 20)

- Azvi, SA, per les obres d'arranjament dels car¬
rers del Torrent, de la Capella, i Major de Can
Caralleu.
(Dia 21)

- Hijos de A. Ferrer-Dalmau, SA, per les presta¬
cions relatives al subministrament d'una segado-
ra-desbrossadora, any 1995.
(Dia 22)

- Huarte, SA, per les obres de renovació del
paviment dels carrers de Rocafort (avinguda
de Roma-Diputació), Calàbria (Parlament-avin-
guda Mistral) i Còrsega (Calàbria-Josep Tarra-
dellas).

- Huarte, SA, pel contracte de les obres de renova¬
ció del carrer de Perú (Espronceda-Sant Joan de
Malta).

- Huarte, SA, pel contracte de les obres de renovació
del paviment del carrer de la Princesa, 1a fase (Pau
Claris fins el núm. 21 del carrer de la Princesa).

- Huarte, SA, pel contracte de les obres de renova¬
ció del paviment dels carrers d'Andrea Dòria (pas¬
seig Marítim-Conreria), Conreria i Avinyó (Ferran-
Escudellers).

- Ream, SL, pel contracte d'obres de construcció
de la cambra de fruita i verdura del mercat munici¬
pal de Sants.

- Leader Liner, pel contracte relatiu a la prestació
del servei de telemàrketing per a domiciliacions
de tributs municipals.
(Dia 23)

- Canteras Valsan, pel contracte de pavimentació
al carrer de Cignas, en el Districte de Ciutat
Vella.

(Dia 27)
- Sol-Pis, per les obres de clavegueram, pavimen¬

tació, enllumenat i jardineria del sector delimitat
pels carrers de Chopin, del Rabí Ruben i de Valls.
(Dia 28)

- Ediciones Primera Plana, SA/Grupo Z, per les
obres de la solicitut de llicència de canalitzacions
del carrer del Consell de Cent, núm. 425.
(Dia 30)
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Informació pública
- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre

de 1996, de modificar la redacció dels Estatuts de
la Comunitat d'Usuaris de les Galeries de Serveis
de les Rondes de Barcelona.

- De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'aprovar inicialment la modificació puntual del
PGM en la zona delimitada pels carrers de Santa
Rosa i la Ronda de Dalt.

- De l'acord municipal, de 25 de setembre de 1996,
d'aprovar inicialment el Pla especial d'equipa¬
ments del solar situat al carrer de Santa Rosa,
núm. 39 al 57.

(Dia 5)
- De l'acord de la Comissió de Govern, de 28 de

juny de 1996, d'aprovar, i del Consell Plenari, de
12 de juliol, de ratificar, els Projectes d'estatuts i
bases d'actuació per a l'execució de la Unitat
d'actuació núm. 9 del PERI Diagonal-Poblenou.
(Dia 7)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar definitivament la modificació
de l'Ordenança Municipal de Mercats, en no ha-
ver-s'hi presentat reclamacions en contra durant
la informació pública.

- De l'acord del Consell Plenari, de 19 de juny de
1996, d'aprovar definitivament els Estatuts de
l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona,
organisme autònom municipal.

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar inicialment el text de l'Orde¬
nança reguladora de les autoritzacions de terras¬
ses al Districte de Sant Andreu.

(Dia 9)
- De l'acord de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de 1996,

de delegar la facultat d'autoritzar matrimoni civil.
(Dia 12)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 d'octubre de
1996, d'aprovar inicialment les Normes regulado¬
res del Consell de Cent Joves de Barcelona.

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 d'octubre de
1996, d'aprovar inicialment la modificació d'alguns
articles de l'Ordenança de Cementiris.
(Dia 13)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 d'octubre de
1996, d'aprovar modificacions de crèdit del Pres¬
supost de 1996 i la creació de partides amplia¬
bles.
De l'acord municipal, de 25 d'octubre de 1996,
d'aprovar inicialment la modificació puntual del
PERI del sector oriental per a la creació de noves
operacions d'habitatge protegit al carrer del Pou
de la Figuera, núm. 14-20, i la plaça de Sant
Agustí Vell, núm. 5.

- De l'acord municipal, de 25 d'octubre de 1996,
d'aprovar inicialment la modificació del Pla espe¬
cial d'ordenació i determinació.

- De l'acord municipal, de 25 d'octubre de 1996,
d'aprovar inicialment la modificació del Pla espe¬
cial d'ordenació i determinació del tipus d'equipa¬
ment del sector delimitat pels carrers de
Tarragona, de la Diputació, de la Gran Via de les
Corts Catalanes, carrer de Llançà i el seu entorn,
de Barcelona, en l'àmbit de l'illa ocupada per la
plaça de Las Arenas.

- De l'acord municipal, de 25 d'octubre de 1996,
d'aprovar inicialment l'Estudi de detall de la
parcel·la situada al carrer d'Ausiàs March, canto¬
nada amb el carrer de Sardenya.

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 d'octubre de
1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
per a l'emplaçament d'una benzinera al Nus de
Collserola.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 22 d'octubre de 1996,
de declarar vàlid el concurs celebrat per contrac¬
tar les obres del Projecte d'implantació de mesu¬
res correctores a la Planta Incineradora de Resi¬
dus Municipals i assimilables de Barcelona.

- De l'acord municipal, d e 25 d'octubre de 1996,
d'aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació
de l'illa delimitada pels carrers de Sants, de
Munné i de la Riera Blanca.

(Dia 16)
- De l'acord municipal, de 25 d'octubre de 1996,

d'aprovar inicialment el Pla especial de l'Estació
de Sants.
(Dia 20)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de de¬
tall de la parcel·la situada al carrer de Pujades,
núm. 255.

(Dia 21)
- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 d'oc¬

tubre de 1996, d'adjudicar, mitjançant subhasta
pública, la finca de propietat municipal situada al
carrer del Doctor Trueta, núm. 9-19.
(Dia 22)

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de novembre
de 1996, d'aprovar eis Pressupostos generals de
l'Ajuntament de Barcelona per a 1997 i les seves
Bases d'execució.
(Dia 23)

- De l'acord del Consell Plenari, de 12 de juliol de
1996, d'aprovar inicialment, i de 25 d'octubre,
d'aprovar definitivament l'article 24 del plec de
clàusules administratives generals, aplicables a la
contractació d'obres, serveis i subministraments.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 d'oc¬
tubre de 1996, de desestimar les al·legacions pre¬
sentades al Projecte del nou model de quiosc per
a la venda de publicacions periòdiques a la via
pública i d'aprovar-lo definitivament.

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de de¬
tall de la parcel·la situada al carrer de Roger de
Flor, núm. 269, en no haver-s'hi presentat al·le¬
gacions en contra.
(Dia 29)

- De l'acord del Consell Plenari, de 25 de setembre
de 1996, d'aprovar definitivament l'Estudi de de¬
tall de la parcel·la situada al carrer de Novell,
núm. 34, en no haver-s'hi presentat al·legacions
en contra.

(Dia 30)

Notificacions

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances Municipals de Neteja.
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A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
(Dia 2)
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
(Dia 7)
Als ignorats hereus de la Sra. Teresa Boix i Pas¬
cual, titular de l'autorització d'ús de la parada
núm. 70 del mercat municipal de la Barceloneta,
perquè determinin la persona que ha de succeir a
la causant en la titularitat esmentada.
Al Sr. Jorge Soto i Lizanda, titular de les parades
núm. 29 i 30, especials, del mercat municipal de
la Barcelona, sobre la desestimació de la seva
petició.
Als ignorats hereus del Sr. Jaime Antonio Pérez i
Monico, titular de l'autorització d'ús de les para¬
des núm. 41-42 i DA-216 del mercat municipal de
Lesseps perquè determinin la persona que ha de
succeir al causant en les titularitats esmentades.
Al Sr. Luis Puy i Serra, titular de les parades núm.
69 i 70 del mercat municipal del Carme, sobre
l'inici d'expedient sancionador per tenir la parada
tancada sense autorització municipal.
(Dia 9)
A la Sra. Sol Monge i Conejero, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de IBI, IMC, i PV de diferents
exercicis.
A les persones que considerin tenir algun dret en
els vehicles que es troben en els Dipòsits munici¬
pals i dels quals es desconeix el seu propietari i/o
domicili, perquè presentin davant aquest Ajunta¬
ment la reclamació corresponent.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les

tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
Al Sr. Miguel Haro i Martínez, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació de diferents exercicis.
(Dia 12)
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
(Dia 15)
Al Sr. Pedro Aragón i Martí, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació de diferents
exercicis.
A la Sra. M. Assumpció Alonso i Fernández, sobre
l'embargament de béns pels dèbits a la Hisenda
municipal pels conceptes de multes de circulació
de diferents exercicis.
A la Sra. Carmen Amorós i Valldaura, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Tomàs Alburquerque i Lucas, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. J. L. Añoveros i Ataus, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i d'impost
sobre vehicles de diferents exercicis.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte relatiu a la realització de les
obres de construcció d'un elevador en el mercat

municipal de Provençals.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte relatiu a la realització d'obres de
remodelació de l'accés principal del mercat muni¬
cipal de la Vall d'Hebron.
(Dia 16)
A les persones interessades, sobre l'acte d'au¬
diència pública sobre els Pressupostos gene¬
rals i les Ordenances fiscals i de preus públics
per a l'exercici de 1997.
A les persones interessades, sobre els sorteigs
públics de títols del Deute municipal.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
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contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
(Dia 21)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte per a la realització de les obres
de construcció de magatzems a l'interior del pati
del carrer de Tamarit en el mercat municipal de
Sant Antoni.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta del contracte per a la realització de les obres
d'instal·lació d'enllumenat interior del mercat mu¬

nicipal de la Vall d'Hebron.
A les persones que es relacionen, sobre les liqui¬
dacions fetes pels conceptes, exercicis i imports
que igualment es relacionen.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances Municipals de Neteja.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circula¬
ció 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 Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia interposada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances Municipals de Neteja.
(Dia 26)
Al Sr. José Araujo i Domínguez, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
Al Sr. Salvador Amorós i Valdés, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
Al Sr. José Ariño i Balfagon, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
A la Sra. M. Trinidad Albalate i Urgell, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.
(Dia 27)
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
interposada per la comissió d'una infracció de les
tipificades en la Llei sobre el Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, del Regla¬
ment General de Circulació, de l'Ordenança Muni¬
cipal de Circulació de Vianants i de Vehicles vi¬
gent en aquest Ajuntament.

- A les persones interessades, sobre les adjudica¬
cions fetes dels contractes que es relacionen.

- Al Sr. Luis Abas i Burgués, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A la Sra. Montse Agustí i Murtra, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Rocardo Alcaraz i Bosqué, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Emigdio F. Ainoza i Pérez, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Alberto Viloca i Pastor, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Feliciano Arenas i Calvo, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. A. Puig i de Echeverría, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Juan José Aparicio i Mañero, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Jorge Alonso i Hernández, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Antonio Pérez i Duràn, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Manuel Amaya i Amaya, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Manuel Albertos i Blanquer, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Juan Abad i Manersa, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
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- Al Sr. Carlos Arbó i Anglada, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
(Dia 28)

- Al Sr. Fernando Trilles i Serrat, titular de l'autorit¬
zació d'ús de les parades núm. 315 i 316 del
mercat municipal de la Barceloneta, sobre la im¬
posició de la sanció de pèrdua de l'esmentada
autorització per tenir la parada tancada sense
autorització municipal.

- Al Sr. Manuel Moreno i Tarin, titular de l'autorit¬
zació d'ús de les parades núm. 115 i 116 del
mercat municipal de Felip II, sobre la imposició
de la sanció de pèrdua de l'esmentada autoritza¬
ció per tenir la parada tancada sense autorització
municipal.

- Al Sr. Mario Marian Pérez i Ruiz, titular de les pa¬
rades núm. 150 i 151 del mercat dominical de
Sant Antoni, sobre l'inici d'expedient sancionador
per tenir la parada tancada sense autorització mu¬
nicipal.

- A la Sra. M. Dolores Huguet i Vilanova, titular de
la parada núm. 310 del mercat municipal de Sant
Antoni, sobre la imposició de la sanció de pèrdua
de l'esmentada autorització per tenir la parada
tancada sense autorització municipal.

- A la Sra. Concepción Fillot i Lorente, titular de
l'autorització d'ús de la parada núm. 125 del mer¬
cat municipal de l'Estrella, sobre l'inici d'expedient
sancionar per tenir la parada tancada sense auto¬
rització municipal.

- A la Sra. Olga Besteiro i Orozco, titular de l'auto¬
rització d'ús de les parades núm. 692 i 693 del
mercat municipal de Santa Caterina, sobre la im¬
posició de la sanció de pèrdua de l'esmentada
autorització per tenir la parada tancada sense
autorització municipal i per manca de pagament
del cànon.

- A la Sra. Lidia Abad i Marín, titular de la parada
núm. 7 i CF 15-D del mercat municipal de Les
Corts, sobre l'inici d'expedient sancionador per la
manca de pagament del fraccionament del cànon
trimestral.

- Als ignorats hereus de la Sra. Montserrat Vall i
Escayola, titular de les parades núm. 166 i 167
del mercat municipal de Les Corts, perquè deter¬
minin la persona que ha de succeir la causant en
la titularitat esmentada.

- Al Sr. Fernando Trilles i Serrat, titular de les para¬
des núm. 315 i 316 del mercat municipal de la Bar¬

celoneta, sobre la imposició de la sanció de pèrdua
de l'esmentada autorització per la manca de paga¬
ment del fraccionament dels drets de traspàs.
Al Sr. Jorge Bosch i Barril, titular de la parada
núm. 383 del mercat municipal de la Llibertat, so¬
bre la imposició de la sanció de pèrdua de l'es¬
mentada autorització per tenir la parada tancada
sense autorització municipal.
Al Sr. Antonio Pedrero i Sola, titular de les para¬
des núm. 276 i 277 del mercat municipal del Ni¬
not, sobre l'inici d'expedient sancionador per man¬
ca de pagament del fraccionament dels drets de
traspàs.
Al Sr. Juan Andrés Van Der Voort, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes de multes de circulació i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.
A la Sra. Isabel Pujol i Orduña, titular de les pa¬
rades núm. 536 i 537 del mercat municipal de
Santa Caterina, sobre l'inici d'expedient sancio¬
nador per tenir la parada tancada sense autorit¬
zació municipal.
A JBO Schoppings, SL, titular de la parada núm. 5
de la galeria comercial del mercat municipal de la
Sagrada Família, sobre la imposició de sanció de
pèrdua de l'esmentada autorització per manca de
pagament del cànon trimestral.
A la Sra. Lídia Abad i Martín, titular de l'autoritza¬
ció de la parada núm. 7 del mercat municipal de
Les Corts, sobre l'inici d'expedient sancionador
per tenir la parada tancada sense autorització mu¬
nicipal.
A la Sra. Isabel Pujol i Orduña, titular de les para¬
des núm. 536 i 537, del mercat municipal de San¬
ta Caterina, sobre l'inici d'expedient sancionadors
per manca de pagament del cànon trimestral.
A la Sra. Mercè Laseca i Albert, titular de l'autorit¬
zació d'ús de la parada núm. 439 del mercat mu¬
nicipal de Santa Caterina, sobre l'inici d'expedient
sancionador per tenir la parada tancada sense
autorització municipal.
(Dia 29)
A les persones interessades en l'expedient sobre
la cessió gratuïta a l'Institut Català del Sòl de les
finques de propietat municipal que es relacionen,
perquè presentin les al·legacions que considerin
pertinents.
Als ignorats hereus del Sr. José Prieto i Garrido
sobre la resolució del contracte d'adjudicació
d'habitatge en amortització.
(Dia 30)



 


