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COMISSIÓ DE GOVERN

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 7 de novem¬
bre de 1997.

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentada de la resolució del president

de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública, de 3 de
novembre de 1997 (S1/D/1997 4006), pel qual s'esta¬
bleix que els terminis de pagament de les obligacions
derivades dels contractes d'obra serà de sis mesos,
en lloc de nou, quan així s'hagués convingut.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 4 de novem¬

bre de 1997 (S1/D/1997 3990 i 3991), pels quals, en
virtut de concurs, es nomenen els Srs. Joaquim
Azorín i Caballé, Andreu Gutiérrez i Cañamero i
Bienvenido Carboneras i Soria, per a llocs de treball
de gestió de sistemes d'informació de Districte, ads¬
crits als de Gràcia, Nou Barris i Sant Martí respectiva¬
ment; i el Sr. Alfons Goya i Panadés inspector de
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 4 de novembre

de 1997 (S1 /D/1997 3993), pel qual s'adjudica el con¬
tracte de serveis publicitaris consistents en el desen¬
volupament creatiu de la campanya PAM, a l'empre¬
sa Casadevall Pedreño & PRG, SA, per un import de
149.993.900 pessetes, de les quals 50.000.000 de
pessetes aniran a càrrec del Pressupost de 1997,
49.998.780 pessetes a càrrec del de 1998 i la resta a
càrrec del de 1999.

Ordre del dia

COMISSIÓ D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Encarregar a la Societat Urbanística Metropolita¬
na de Rehabilitació i Gestió, SA, (Regesa) la venda
dels locals comercials núms. 2, 4, 6, 8 i 12 de la
finca núms. 25-31 del passeig de la Peira i de les
251 places d'aparcament de la finca núms. 284-314
del passeig de Fabra i Puig, de propietat municipal,
de conformitat amb allò que disposa l'article 43 del
Reglament del patrimoni dels ens locals de 17
d'octubre de 1988, d'acord amb els preus, comissió
de venda i d'altres condicions que figuren en els
contractes annexos a formalitzar en l'Ajuntament i
Regesa, aprovats per decrets de l'Alcaldia de 22 de
juliol i 22 de setembre de 1997, el contingut dels
quals es ratifica.

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de deu places de subal¬
tern d'Administració general, mitjançant concurs opo¬
sició restringit.
Autoritzar al Sr. Pedro Camps i Harder (mat.

35.775) la compatibilitat sol·licitada entre la seva acti¬
vitat municipal en aquesta Corporació, amb la catego¬
ria de tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria en el
Departament de Llicències del Districte de Nou Bar¬
ris, i l'exercici lliure de la professió d'arquitecte, exclo¬
ent qualsevulla manifestació del seu exercici en el
terme municipal de Barcelona, per tal d'evitar possi¬
bles coincidències entre l'activitat pública i la privada i
garantir d'aquesta manera l'objectivitat, la imparciali¬
tat i la independència que ha de presidir la seva ac¬
tuació com a funcionari, i per salvaguardar l'interès
públic, que podria sortir perjudicat en cas de produir-
se aquella coincidència; a més, la seva dedicació pro¬
fessional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pú¬
blica, tot de conformitat amb allò que disposen els ar¬
ticles 11 i 12 de la Llei 21/1987, l'Administració de la
Generalitat i el Reglament d'incompatibilitats del per¬
sonal al servei de les entitats locals aprovat pel De¬
cret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles 329
i 330. La present autorització també està condi¬
cionada a l'efectiu compliment dels seus deures pú¬
blics i a la modificació de la normativa d'incompatibili¬
tats, i perdrà vigència en el cas de canvi de lloc de
treball.
Autoritzar al Sr. Lluís Mir i Pascual (mat. 17.546) la

compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat muni¬
cipal com a bomber en el Subparc del Poblenou i l'ac¬
tivitat privada de tècnic d'organització en l'empresa
Aretex, SA, atès que aquesta activitat privada no figu¬
ra compresa en les causes d'incompatibilitat previs¬
tes pels articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, sobre incompatibilitat del personal al ser¬
vei de l'Administració de la Generalitat i pels articles
329 i 330 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de
juliol, i no resulta afectat l'interès públic. La present
autorització, però, està condicionada a l'estricte com¬
pliment dels deures públics i al manteniment de la de¬
dicació a l'activitat privada dintre dels límits establerts
per l'article 11 i 12 de l'esmentada Llei i l'article 330
del Reglament citat, pot deixar-se sense efecte per
variació de les circumstàncies relatives als llocs de
treball, per modificació dels règims d'incompatibilitats
o per interès públic, i perdrà vigència en el cas de
canvi de lloc de treball.
Denegar al funcionari Sr. Josep M. Tripiana i Mon¬

toro (mat. 23.069) la compatibilitat sol·licitada entre la
seva activitat en aquest Ajuntament com a agent de
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la Guàrdia Urbana i l'activitat de monitor de defen¬
sa personal en l'Escola de Policia de Catalunya, ja
que, d'acord amb els articles 6.7 de la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de segure¬
tat, 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya i 2. b) i 14 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, l'activitat
aliena a la funció pública municipal declarada pel fun¬
cionari sol·licitant resulta vulneradora del règim d'in¬
compatibilitats legalment establert en la normativa es¬
pecífica de les forces i cossos de seguretat, atès el
caràcter permanent o habitual d'aquella activitat i la
superació de la limitació màxima de dedicació horària
a aquesta; i ordenar el cessament en l'exercici de
l'activitat secundària declarada, amb caràcter imme¬
diat a la notificació de la present, havent d'aportar als
òrgans municipals competents en el Sector d'Actua¬
ció de la Via Pública, documentació pertinent que jus¬
tifiqui l'efectiu cessament en aquella activitat secun¬
dària, i descomptar la percepció del complement
específic d'especial incompatibilitat, abonat al Sr.
Josep M. Tripiana I Montoro durant el temps que ha
estat realitzant l'activitat docent abans esmentada.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

Aprovar el Pla Municipal per a la Interculturalitat,
que promou una política integral en relació a la immi¬
gració estrangera i les minories ètniques, basada en
el reconeixement de la diversitat cultural, la intercul¬
turalitat i la igualtat de drets i oportunitats; i donar
compte d'aquest acord al Consell Plenari.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

Aprovar la incorporació de deu noves fitxes al Ca¬
tàleg d'arbres d'interès local per a assegurar la pro¬
tecció de tots aquells exemplars que per les seves
característiques peculiars de bellesa, raresa i antigui¬
tat han d'ésser conservats dins el terme municipal; i
donar compte de l'esmentada catalogació al Consell
Plenari.

Contractar, mitjançant el concurs celebrat per a
portar a terme la contractació, les obres de construc¬
ció d'una planta de tractament de lixiviats que s'ha
d'emplaçar en el recinte de l'abocador de residus sò¬
lids urbans del Garraf, a l'empresa Felguera Fluidos,

SA, per un import de 570.950.000 pessetes (l'impost
del valor afegit inclòs). Declarar la improcedència de
la revisió de preus d'acord amb la clàusula novena
del plec de clàusules. Aplicar la despesa segons
l'acord de la Comissió de Govern de 16 de maig
de 1997; disposar l'abonament de la quantitat de
228.400.000 pessetes (l'impost del valor afegit in¬
clòs); amb càrrec a la consignació pressupostària
621.31-442.20-03.01 del Pressupost municipal de
1997, a l'empresa adjudicatària mitjançant la presen¬
tació prèvia de les certificacions cursades pel tràmit
reglamentari, i quant a la resta de 228.400.000 i
114.150.000 pessetes amb càrrec a la partida que en
el seu dia especifiquin els Pressupostos de 1998 i
1999; i requerir l'adjudicatària perquè en el termini
dels quinze dies següents a la data en què rebi la no¬
tificació d'aquest acord acrediti haver constituït la ga¬
rantia definitiva de 22.840.000 de pessetes, i perquè
comparegui el seu legal representant el dia i hora que
se li indiqui per tal de formalitzar el contracte.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sant Andreu

Declarar sobrera, de conformitat amb l'article 12
del Reglament del patrimoni dels ens locals i el Pla
General Metropolità, la parcel·la de 9,50 m2 situada al
terme de Barcelona, carretera de Ribes, núms. 76-78
(pel fons carrer del Turó de la Trinitat, núms. 3-5),
que confronta: pel nord, amb terrenys sobrers de via
pública situats davant el núm. 80 de la carretera de
Ribes, finques núms. 42 i 40-b del mateix carrer; pel
sud, amb la finca núm. 74 de la carretera de Ribes;
per l'est amb la finca núms. 76-78 de la carretera de
Ribes; i per l'oest amb la carretera de Ribes; tot això
als efectes que procedeixin i, en especial, al de
poder-la inscriure al Registre de la Propietat com a
domini del Municipi. Adjudicar l'esmentada parcel·la
a la societat mercantil Turov, SL, representada pel
Sr. Félix José María Villavieja i Bueno, pel preu
d'1.595.994 pessetes completament lliure de despe¬
ses per a l'Ajuntament, incloses les d'inscripció prèvia
a favor seu i amb les condicions que s'assenyalen al
document annex núm. 1, que es tenen per reproduï¬
des; requerir l'adjudicatària perquè, en el termini de
quinze dies a comptar des de l'endemà al de la notifi¬
cació, ingressi l'esmentada quantitat en la Tresoreria
Municipal.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

PREUS PÚBLICS I TARIFES PER LA UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES
DEL DISTRICTE D'HORTA GUINARDÓ
(Aprovats per la Comissió de Govern de 10 d'oc¬
tubre de 1997)

La Comissió de Govern, en sessió del dia 10 d'oc¬
tubre de 1997, acordà:
Aprovar els preus públics i tarifes per a la utilització

d'instal·lacions municipals esportives d'àmbit del Dis¬
tricte d'Horta-Guinardó per a la temporada 1997-1998.

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D'HORTA

LLOGUER D'ESPAIS (1)

Pavelló poliesportiu
Competicions, amb reserva de dos vestidors:
- Equips infantils i inferiors, per hora o

fracció 5.515
- Altres equips, per partit competició 9.645
- Altres equips, per hora o fracció 6.560
- Reserva de la pista, per partit 1.270

Pista poliesportiva
Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips infantils i inferiors, per hora o

fracció 3.350
- Altres equips, per partit competició 5.555
- Altres equips, per hora o fracció 3.700
- Llum artificial, per hora o fracció 1.050
Pràctica esportiva escolar (1h setmanal)
- Sense monitor, en horari lectiu,

per nen i mes 425

Piscina climatitzada
Col·lectius adults, per hora:
- Fins a 10 persones 8.000
- D'11 a 20 persones 14.000
- De 21 a 30 persones 19.500
- De 31 a 40 persones 21.000

ACTIVITATS DIRIGIDES

Cursets escolars (1 hora setmanal) (2)
En horari lectiu, per nen i mes:
- Bàsquet, patinatge, gimnàstica, tenis . 850

Cursets d'iniciació esportiva (6 a 9 anys)
- Bàsquet, gimnàstica, hoquei patins i patinatge:
- Frontó, tenis, tenis taula:

- Socis, per temporada 21.000
- No socis, per temporada 27.000

Cursets esportius mensuals (3)
- Aeròbic. Majors de 15 anys, 3 dies/set.,

soci 3.575
- Aeròbic. Majors de 15 anys, 3 dies/set.,

no soci 5.150
- Gimnàstica. Majors 7 anys, 3 dies/set.,

soci 3.400
- Gimnàstica. Majors 7 anys, 3 dies/set.,

no soci 4.850
- Gimnàstica. Majors 7 anys, 2 dies/set.,

soci 2.650
- Gimnàstica. Majors 7 anys, 2 dies/set.,

no soci 3.550

Cursets trimestrals de patinatge (1 hora setmanal)
- Fins a 15 anys, dissabtes no festius:

- Soci, per temporada 9.425
- Soci, per trimestre 3.600
- No soci, per temporada 13.125
- No soci, per trimestre 4.875

- Majors de 15 anys, dissabtes no festius:
- Soci, per temporada 11.800
- Soci, per trimestre 4.650
- No soci, per temporada 15.575
- No soci, per trimestre 5.700

ACTIVITATS DIRIGIDES PISCINA

Cursets escolars (1 hora setmanal) (4)
- Preescolar (per nens i mes) 1.400
- EGB (per nen i mes) 1.125

Cursets mensuals de natació
- 2 a 6 anys, 3 dies/set., soci 4.800
- 2 a 6 anys, 3 dies/set., no soci 5.750
- 6 a 15 anys, 3 dies/set., soci 3.825
- 6 a 15 anys, 3 dies/set., no soci 4.750
- 6 a 15 anys, 2 dies/set., soci 2.725
- 6 a 15 anys, 2 dies/set., no soci 3.325
- Majors de 15 anys, 3 dies/set., soci.... 4.325
- Majors de 15 anys, 3 dies/set., no soci 5.625
- Majors de 15 anys, 2 dies/set., soci.... 3.650
- Majors de 15 anys, 2 dies/set., no soci 4.780

(1) Als preus corresponents a lloguers dels espais, s'hi
ha d'afegir el 16% d'IVA.

(2) En els mesos de desembre, gener, abril i maig,
aquesta tarifa serà de 680 pessetes.

(3) A tots els cursets mensuals d'adults, hi haurà el 20%
de descompte després del tercer mes consecutiu.

(4) Els mesos de desembre, gener, abril i juny, aquestes
tarifes seran de 1.125 i 975 pessetes, respectivament.
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Cursets trimestrals de natació (1 hora setmana!)
De 2 a 6 anys, dissabtes no festius:
- Soci, per temporada 14.300
- Soci, per trimestre 5.400
- No soci, per temporada 18.100
- No soci, per trimestre 6.600
De 6 a 15 anys, dissabtes no festius
- Soci, per temporada 11.575
- Soci, per trimestre 4.350
- No soci, per temporada 16.275
- No soci, per trimestre 6.075

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL
GUINARDÓ

Camp de futbol
Entrenament amb reserva d'un vestidor
Per hora i mitja o fracció:
- Equips juvenils i inferiors 2.350
- Equips d'altres categories 4.700
- Suplement per dos equips 2.350

Competicions amb reserva de dos vestidors
Per cada dues hores o fracció:
- Equips juvenils i inferiors 3.300
- Equips d'altres categories 5.500

Competicions amb reserva de dos vestidors i percep¬
ció de drets d'entrada
- Equips juvenils i inferiors 3.800
- Equips d'altres categories 7.600
Preu per enllumenat artificial, per hora:
- 50% de potència 1.400
- 100% de potència 2.800

Educació física, escoles d'iniciació o promoció espor¬
tiva, amb reserva de vestidor
Per una hora setmanal, alumne i mes:
- Amb monitor de la instal·lació 600
- Sense monitor o amb monitor propi.... 500

Competició escolar amb reserva de 2 vestidors
- Per hora o fracció 3.300

Piscina d'estiu

Entrades puntuals feiners:
- Usuaris de 6 a 14 anys 350
- Usuaris majors de 14 anys 400
Dissabtes i dies festius:
- Usuaris de 6 a 14 anys 400
- Usuaris majors de 14 anys 430

Pistes poliesportives i espais de sorra

Per hora i mitja o fracció:
- Entrenaments 2.350

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL CARMEL

Camp de futbol

Entrenament amb reserva d'un vestidor, per hora o
fracció:
- Equips juvenils i inferiors 1.115
- Equips d'altres categories 2.230

Competicions amb reserva de dos vestidors, per cada
dues hores o fracció:
- Equips juvenils i inferiors 3.000
- Equips d'altres categories 6.000

Preu per enllumenat artificial, per hora:
- Entrenament o competició 500

Pista poliesportiva

Entrenament amb reserva d'un vestidor, per hora o
fracció:
- Equips juvenil i inferiors (1/3 de pista) 780
- Equips juvenil i inferiors (pista sencera) 1.115
- Equips d'altres categories (1/3 de pista) 1.560
- Equips d'altres categories (pista sencera) 2.225

Competicions amb reserva de dos vestidors, per cada
dues hores o fracció:
- Equips juvenil i inferiors (1/3 de pista) 1.675
- Equips juvenil i inferiors (pista sencera) 2.225
- Equips d'altres categories (1/3 de pista) 3.340
- Equips d'altres categories (pista sencera) 4.450

Preu per enllumenat artificial, per hora:
- Per entrenament o competició

(1/3 de pista) 335
- Per entrenament o competició (pista

sencera) 670

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
DEL CARMEL

Pavelló pol¡esportiu
Entrenament amb reserva d'un vestidor, per hora:
- Equips cadets i inferiors (1/3 de pista) 3.000
- Equips cadets i inferiors (pista sencera) 5.500
- Equips d'altres categories (1/3 de pista) 3.500
- Equips d'altres categories (pista sencera) 6.400

Competicions amb reserva de dos vestidors, per
hora:
- Equips cadets i inferiors (1/3 de pista) 3.500
- Equips cadets i inferiors (pista sencera) 6.000
- Equips d'altres categories (1/3 de pista) 4.000
- Equips d'altres categories (pista sencera) 7.000

Preu per enllumenat artificial, per hora:
- Entrenament o competició inclosa

Abonaments
- Abonament mensual 2.800
- Despeses d'inscripció 6.000
- Entrada puntual 600

Activitats dirigides
Quotes trimestrals:
- Balls de saló (1 hora/setmana) 5.000
- Ioga (2 hores/setmana) 6.000
- Inscripció a Gim suau 1.000
- Gim suau gent gran 1.500
- Gim suau amb targeta rosa 700

Activitats nens / nenes
- Inscripció 2.500
- Quota trimestral 7.500
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Educació física escolar
- Amb monitor, 1 h/set., per alumne i mes 435

Els equips que contractin la pista per a tota la temporada,
tant per a entrenament com per a competició, gaudiran d'un
descompte del 5% sobre la quantitat total.

Els equips que per entrenar utilitzin dos vestidors, hauran
d'abonar el preu de competició.

GIMNÀS MUNICIPAL DE MONTBAU

Lloguer de la sala gimnàstica
- Dies laborables, per hora 2.300
- Caps de setmana (activitats afins),

per hora 3.500
- Caps de setmana (altres activitats),

per hora 4.000

Activitats dirigides
Despeses d'inscripció a les activitats anuals:
- Adults 3.800
- Menors de 14 anys 3.800
- Majors de 65 anys 1.600
- Assegurança 1.700
Activitats anuals per a adults:
Quota mensual:
- Gimnàstica de rehabilitació i tonifica-

ció (2 d/s.) 3.300
- Ioga (2 dies/setmana) 3.600
- Ioga (1 dia/setmana) 2.600
- Aeròbic (2 dies/setmana) 3.100
- Tae Kwon Do (2 dies/setmana) 3.600
- Gimnàstica gent gran (3 dies/setmana) 1.200
- Gimnàstica gent gran (amb targeta

rosa) (3 dies/setmana) 700
- Horari lliure 4.000

Activitats anuals per a infants
Quota mensual:
- Gimnàstica artística (2 dies/setmana). 3.100
- Aeròbic infantil (2 dies/setmana) 2.700
- Tae Kwon Do (2 dies/setmana) 2.600
- Horari lliure 3.500

Cursos bimensuals
- Tècniques de respiració i relaxació

(1 dia/set.) 8.000

Cursos trimestrals
- Balls de saló (1 dia/setmana) 7.500
- Tai Chi (1 dia/setmana) 7.500
- Massatge terapèutic (1 dia/setmana).. 9.000
- Sevillanes (1 dia/setmana) 7.500

Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició (1 fase),

per hora
- Entrenament o competició (2 fases),

per hora

700

1.390

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
DE LA VALL D'HEBRON

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors, per hora
- Equips d'altres categories, per hora ...

1.250
2.500

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 3.000
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 6.000

Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició, per hora... 750

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA CLOTA

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors, per hora 825
- Equips d'altres categories, per hora ... 1.650

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 1.850
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 3.700

Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició, per hora... 500

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT GENIS

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors, per hora 790
- Equips d'altres categories, per hora ... 1.575

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 3.480
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 6.930

Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició, per hora... 480

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'HORTA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE MONTBAU

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors, per hora 1.445
- Equips d'altres categories, per hora ... 2.590

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 3.960
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 8.170

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors, per hora 1.545
- Equips d'altres categories, per hora ... 2.950

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 2.950
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 5.560
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Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició, per hora ... 745

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAN BARÓ

Entrenament amb reserva d'un vestidor
- Equips juvenils i inferiors (1/2),

per hora 550
- Equips juvenils i inferiors, per hora 775
- Equips d'altres categories (1/2),

per hora 1.100
- Equips d'altres categories, per hora ... 1.550

Competicions amb reserva de dos vestidors
- Equips juvenils i inferiors (1/2), per

cada dues hores 1.100
- Equips juvenils i inferiors, per cada

dues hores 1.550
- Equips d'altres categories (1/2), per

cada dues hores 2.200
- Equips d'altres categories, per cada

dues hores 3.100

Preu per enllumenat artificial
- Entrenament o competició (1/2),

per hora 330
- Entrenament o competició, per hora... 660

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 24 d'octubre de 1997)

Annex núm. 1

Partida Tipus Descripció Altes
22609 0201 32434 MC7 Altres despeses compra de materials
15100 0401 22310 MC8 Incentius per gratificacions 81.000
22109 0401 12110 MC7 Altre material de consum no inventariable
22602 0101 46321 MC8 Publicitat i propaganda 50.000
22102 0610 12110 MC7 Subministrament de gas
22716 0610 51110 MC8 Manteniment xarxa enllumenat públic 2.000.000
22609 0201 32441 MC7 Altres despeses compra de materials
22001 0101 15132 MC8 Premsa, llibres i altres publicacions 105.000
48900 0201 12110 MC7 Altres transferències
41015 0201 41411 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Salut

Pública 1.983.600
22609 0501 45310 MC7 Altres despeses compra de materials
20200 0101 16110 MC8 Arrendaments d'edificis i altres construccions 4.902.016
22609 0501 45310 MC7 Altres despeses compra de materials
22712 0301 51320 MC8 Manteniment vies públiques 776.621
22609 0501 12110 MC7 Altres despeses compra de materials
22602 0101 46321 MC8 Publicitat i propaganda 2.000.000
65301 0607 12110 MC7 Fid del Districte-Béns de reposició
65201 0607 43230 MC8 Fid del Districte d'Horta-Guinardó 7.000.000
22609 0501 45310 MC7 Altres despeses compra de materials
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 11.620
21300 0608 32451 MC7 Manteniment de maquinària i instal·lacions
22706 0608 43230 MC7 Estudis i treballs tècnics
22700 0608 45141 MC7 Neteja d'edificis i locals
22700 0608 42211 MC7 Neteja d'edificis i locals
48900 0608 46361 MC8 Altres transferències 12.625.000

31.534.857

Baixes
81.000

50.000

2.000.000

105.000

1.983.600

4.902.016

776.621

2.000.000

7.000.000

11.620

3.000.000
2.725.000
2.025.000
4.875.000

31.534.857

Annex núm. 2

Partida Tipus Descripció Altes
22719 0603 43230 MC7 Altres contractes de serveis
22709 0301 44230 MC8 Neteja de béns d'ús públic 2.017.509
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 5.456.185
22610 0610 12110 MC7 Altres despeses compra de serveis
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 20.410

7.494.104

Baixes
7.473.694

20.410

7.494.104
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Annex núm. 1

Partida Tipus Descripció Altes

22602 0608 12110 MC7 Publicitat

22602 0101 46321 MC8 Publicitat 753.000

22609 0101 32510 MC7 Altres despeses compra de materials
22602 0101 46321 MC8 Publicitat 500.000

21200 0605 17110 MC7 Manteniment d'edificis i altres construccions
43003 0605 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 3.043.701

22607 0606 45138 MC7 Festes populars
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 513.918

22607 0606 45138 MC7 Festes populars
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 142.776

22610 0610 46361 MC7 Altres despeses compra de serveis
15100 0401 22210 MC8 Incentius per gratificacions 40.960

22610 0201 12110 MC7 Altres despeses compra de serveis
22610 0101 46390 MC8 Altres despeses compra de serveis 900.000

48900 0101 32520 MC7 Altres transferències
48900 0608 45137 MC8 Altres transferències 2.000.000

22719 0601 32421 MC7 Altres contractes de serveis
21200 0601 42211 MC8 Manteniment d'edificis i altres construccions 7.500.000

22607 0601 45137 MC8 Festes populars 7.150.000

22.544.355

Baixes
753.000

500.000

3.043.701

513.918

142.776

40.960

900.000

2.000.000

14.650.000

22.544.355

Annex núm. 2

Partida Tipus Descripció Altes

22719 0602 32421 MC7 Altres contractes de serveis
22719 0602 32431 MC7 Altres contractes de serveis
22719 0602 45137 MC8 Altres contractes de serveis 1.150.000

63501 0605 12110 MC7 Reposició de mobiliari
63150 0605 43230 MC8 Connexió serveis tècnics Sarrià-Sant Gervasi 14.393.000

22610 0201 31111 MC7 Altres despeses compra de serveis
62277 0201 12110 MC8 2a fase rehabilitació masia Can Planas 32.720.720
22610 0201 31260 MC7 Altres despeses compra de serveis
63301 0201 12110 MC8 Reposició béns mobles sector Serveis Personals 3.407.231
22610 0201 31111 MC7 Altres despeses compra de serveis
63143 0201 43230 MC8 Rehabilitació edifici carrer d'Avinyó, núm. 7 12.160.918

60157 0608 51120 MC7 Urbanització plaça de Santa Eulàlia
60102 0608 43230 MC7 Construcció escales mecàniques de l'Av. Rasos

de Peguera
73006 0608 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 12.078.000

22601 0602 46390 MC7 Atencions protocol·làries i representació
22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 89.600

75.999.469

Baixes
424.900
725.100

14.393.000

32.720.720

3.407.231

12.160.918

3.850.000

8.228.000

89.600

75.999.469

Vista les propostes del director adjunt a la Gerència
dels Serveis Generals, el regidor sotasignat, en l'exerci¬
ci de les atribucions que estableix l'article 40.3 del Re¬
glament d'organització i administració municipal de
Barcelona, estima que el Consell Municipal Permanent
pot informar i el Consell Plenari adoptar l'acord següent:

Aprovar la consideració d'ampliable de la partida
següent del pressupost municipal:
Partida d'ingressos Import
450.49-99.01-61114 1.000
Despesa vinculada:
Capítol 4
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Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997

(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de juliol de 1997)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
34114-61114-0201 Aportació de FSG Estudio de Publicidad, SL, pel

patrocini dels trofeus "Ciutat de Barcelona" 10.999.000

DESPESES
Partida Descripció Altes
48900-45223-0201 Altres transferències. Actes esportius 10.999.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997

(Generació de crèdits per ingressos)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)

INGRESSOS
Partida
79017-61114-9901

DESPESES
Partida
71915-43230-9901

Descripció Altes
Aportació de la Unió Europea per al projecte de reduc¬
ció de la contaminació acústica del Primer Cinturó de
Ronda de Barcelona (ronda del Mig) 250.000.000

Descripció Altes
Transferència de capital a l'IMU, barreres acústiques
ronda del Mig 250.000.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)

INGRESSOS
Partida
79016-61114-9901

79016-61114-9901

Descripció
Aportació de la Unió Europea per al projecte de recu¬
peració de l'abocador de residus urbans de Montjuïc
com a Jardí Botànic
Aportació de la Unió Europea per al projecte de recu¬
peració de l'abocador de residus urbans de Montjuïc
com a Jardí Botànic-transferència a l'IMU

Altes

28.188.000

72.000.000

100.188.000

DESPESES
Partida
60288-43230-0501
71914-43230-9901

Descripció
Redacció de projectes Jardí Botànic
Transferència de capital a l'IMU-Jardí Botànic

Altes
28.188.000
72.000.000

100.188.000
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
60004-61114-9901 Venda de part de la parcel·la 2 de l'illa núm. 7 de la

Unitat d'actuació núm. 1 del PERI del Front Marítim 349.939.158

DESPESES
Partida
71909-43230-9901

Descripció Altes
Transferència de capital a l'Institut Municipal d'Urba¬
nisme (urbanització del Front Marítim) 349.939.158

Partida Descripció Altes
61002-61114-0101 Ingressos per la venda d'1 plaça d'aparcament de les

promocions "Les Bases" i "Fabra i Puig" pel projecte
d'actuació inversora del Turó de la Peira 1.800.000

DESPESES
Partida Descripció Altes
71904-43230-0101 Transferència de capital a l'Institut Municipal d'Urbanis¬

me (Turó de la Peira) 1.800.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
76701 -61114-0603 Ingressos de la Fira de Barcelona per a l'arranjament

de l'accés a la Fira Montjuïc-2 al carrer del Foc 100.000.000

DESPESES
Partida Descripció Altes
60271-43230-0603 Obres d'urbanització del carrer del Foc 100.000.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 25 de setembre de 1997)

INGRESSOS
Partida Descripció Altes
48011-61114-0101 Aportació de ciutadans pel projecte Solidaritat amb

Sarajevo 7.207.025

DESPESES
Partida Descripció Altes
22610-12520-0101 Altres despeses compra de serveis. Districte 11

Sarajevo 7.207.025
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 10 d'octubre de 1997)

Partida Tipus
22719 9901 46920 MC7
21200 0601 46930 MC8
21200 0602 46930 MC8
21200 0603 46930 MC8
21200 0604 46930 MC8
21200 0605 46930 MC8
21200 0606 46930 MC8
21200 0608 46930 MC8
21200 0609 46930 MC8
21200 0610 46930 MC8
21200 0101 46930 MC8
21200 0201 46930 MC8
41015 0201 41411 MC8

41006 0201 42315 MC8
21200 0607 46930 MC8

Descripció
Altres contractes de serveis

Baixes
238.550.000

Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis
Manteniment d'edificis

altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccions
altres construccionsManteniment d'edificis

Transferència a l'Institut Municipal de Salut
Pública
Transferència a l'Institut Municipal d'Educació
Manteniment edificis i altres construccions

Altes

12.955.000
21.000.000
26.295.000
16.250.000
20.865.000
13.005.000
27.280.000
28.400.000
35.565.000
3.800.000
2.800.000

150.000
6.475.000
23.710.000

238.550.000 238.550.000

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 17 d'octubre de 1997)

Partida Tipus
11000 0501 45310 MC7
12000 0501 45310 MC7
12100 0501 45310 MC7
16001 0501 45310 MC7
16002 0501 45310 MC7
13000 0501 45310 MC7
13001 0501 45310 MC7
13100 0501 45310 MC7
16000 0501 45310 MC7
43006 0501 45310 MC8

Descripció
Retribucions personal eventual
Retribucions bàsiques funcionaris
Retribucions complementàries funcionaris
Quotes Seguretat Social funcionaris integrats
Quotes Seguretat Social funcionaris integrats nous
Retribucions bàsiques personal laboral
Retribucions complementàries personal laboral
Retribucions personal laboral eventual
Quotes Seguretat Social
Transferència a l'Institut Municipal de Paisatge
Urbà

Altes

28.778.188
28.778.188

Baixes
4.212.556
6.095.046
6.503.713
3.160.528
555.438
682.610
795.449

3.752.580
3.020.268

28.778.188

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 22 d'octubre de 1997)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22610 0201 31111 MC7 Altres despeses, compra de serveis 40.000.000
48903 0201 31111 MC8 Transferència a institucions sense afany de lucre 40.000.000
22109 0604 43230 MC7 Altre material de consum no inventariable 100.000
22602 0101 46321 MC8 Despeses de publicitat 100.000
22610 0601 42211 MC7 Altres despeses, compra de serveis 1.500.000
22602 0101 46321 MC8 Despeses de publicitat 1.500.000
22609 0101 32530 MC7 Altres despeses, compra de materials 27.800.000
48900 0101 32530 MC8 Altres transferències 27.800.000
22609 0101 46310 MC7 Altres despeses, compra de materials 1.500.000
41001 0101 46310 MC8 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica 1.500.000
22609 0604 42211 MC7 Altres despeses, compra de materials 65.000
22609 0604 43213 MC7 Altres despeses, compra de materials 106.500
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43003 0604 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins 171.500

22609 0301 12110 MC7 Altres despeses, compra de materials 251.412

22109 0101 12320 MC8 Altre material de consum no inventariable 251.412

22109 0610 12110 MC7 Altre material de consum no inventariable 38.080

22109 0101 12310 MC8 Altre material de consum no inventariable 38.080

11000 0101 11110 MC7 Retribucions personal eventual 1.128.990

16000 0101 11110 MC7 Primes i quotes Seguretat Social 366.825

44011 9901 12110 MC8 Transferència a ProNouBarris 1.495.815

72.856.807 72.856.807

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 22 d'octubre de 1997)
}

Partida Tipus Descripció Altes Baixes

22610 0604 43230 MC7 Altres despeses, compra de serveis 1.370.880

48101 0604 43230 MC8 Premis, beques i pensions d'estudi 1.370.880

22610 0601 12110 MC7 Altres despeses, compra de serveis 2.741.760

48101 0601 12110 MC8 Premis, beques i pensions d'estudi 2.741.760

22609 0101 32520 MC7 Altres despeses, compra de materials 1.900.000

48900 0101 32520 MC8 Altres transferències 1.900.000

22609 0101 46370 MC7 Altres despeses, compra de materials 10.000.000

43005 0101 45110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Cultura 10.000.000

22109 9901 13116 MC7 Altre material de consum no inventariable 29.000.000

44011 9901 12110 MC8 Transferència a ProNouBarris, SA 29.000.000

22719 0609 31121 MC7 Altres contractes de serveis 1.681.140

48903 0609 32422 MC8 Transferència a famílies i institucions sense

afany de lucre 1.681.140

22719 0201 31211 MC7 Altres contractes de serveis 8.066.034

13100 0201 31211 MC8 Retribucions de personal laboral temporal 6.099.907
16000 0201 31211 MC8 Primes i quotes Seguretat Social 1.966.127

22609 0201 45211 MC7 Altres despeses, compra de materials 2.325.552

22602 0101 46321 MC8 Publicitat 2.325.552

12000 0201 41351 MC7 Retribucions bàsiques personal funcionari 1.158.909

12100 0201 41351 MC7 Retribucions complementàries personal
funcionari 1.669.988

16001 0201 41351 MC7 Primes, quotes Seguretat Social funcionaris
integrats 733.650

12000 0201 41511 MC7 Retribucions bàsiques personal funcionari 2.320.019

12110 0201 41511 MC7 Retribucions complementàries personal fun¬
cionari 3.539.214

16001 0201 41511 MC7 Primes, quotes Seguretat Social funcionaris
integrats 1.159.561

12000 0201 45212 MC7 Retribucions bàsiques personal funcionari 1.105.438

12100 0201 45212 MC7 Retribucions complementàries personal fun¬
cionari 632.949

16001 0201 45212 MC7 Primes, quotes Seguretat Social funcionaris
integrats 598.572

41015 0201 41411 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Salut
Pública 12.918.300

70.003.666 70.003.666

r
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Instruccions

Instrucció. Instrucció sobre els criteris a seguir en
el desplegament del Programa 1997-1999 d'escultu¬
res i altres intervencions artístiques sobre l'espai pú¬
blic i els edificis municipals

La Comissió de la Llei Especial de Barcelona pre¬
veu, a l'avantprojecte de Carta Municipal, estendre a
l'Ajuntament de Barcelona l'obligació de dedicar l'1%
de les inversions a l'enriquiment del patrimoni artístic
de la ciutat, en la mateixa línia que avui ja s'ha conso¬
lidat a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat
de Catalunya.

Per tal d'avançar en aquesta línia i consolidar i po¬
tenciar el programa d'escultura pública iniciat el 1982, i
en ús de les facultats atribuïdes a l'alcalde per l'article
7è de la Llei especial de Barcelona i per l'article 21 de
la Llei reguladora de les bases de règim local, i en vir¬
tut de l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de no¬
vembre, de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es dic¬
ta la present Instrucció per la qual es fixen els criteris
següents que cal seguir en el desplegament del Pro¬
grama 1997-1999 d'escultures i altres intervencions ar¬
tístiques sobre l'espai públic i els edificis municipals:

A) Finançament i gestió del programa.
1. El programa d'escultures als espais públics de

Barcelona i d'intervencions artístiques als nous edifi¬
cis municipals es finançarà amb l'1% dels pressupos¬
tos d'inversió de totes les obres d'abast global finan¬
çades pel pressupost d'inversions de l'Ajuntament i
dels Instituts o de les empreses municipals, com tam¬
bé de les actuacions derivades de la participació mu¬
nicipal amb Juntes de Compensació, Consorcis o òr¬
gans similars.

2. Amb aquesta finalitat es crearà, dins el capítol
d'inversions, una partida pressupostària específica a
la qual s'atribuiran els esmentats fons.

3. Queden excloses d'aquesta obligació les actua¬
cions el pressupost de les quals no arribi a 100 mi¬
lions de pessetes (IVA inclòs), i aquelles que es refe¬
reixin a la creació, conservació i millora dels béns
d'interès cultural o edificis o espais catalogats com a
patrimoni historicoartístic de la ciutat.

4. En tot cas, la dotació pressupostària no serà me¬
nor de 300.000.000 de pessetes, repartits en 100 mi¬
lions anuals al llarg del període considerat.
B) Selecció i emplaçament dels artistes i de les

obres
1. Les actuacions que integrin el programa seran

d'artistes de reconeguda trajectòria professional. Ex¬
cepcionalment podran ésser d'artistes emergents, si
a judici de la Comissió Assessora gaudeixen d'una
opinió molt positiva de la crítica especialitzada. Tam¬
bé, excepcionalment, podran adquirir-se obres d'ar¬
tistes difunts quan es pugui justificar els motius sim¬
bòlics o conceptuals per aquesta decisió.
2. En el programa es donarà prioritat a les diver¬

ses posicions artístiques, estils o tendències per tal
d'afavorir la més gran pluralitat i a millorar l'equilibri

territorial de la distribució en el conjunt de la ciutat.
3. L'import derivat de la base anterior no es desti¬

narà necessàriament a una actuació en el marc terri¬
torial de l'obra de la qual procedeix tot i així, es tindrà
en compte la procedència territorial dels recursos de
la programació, a escala de Districte, de les actua¬
cions derivades d'aquest programa.

4. Es donarà prioritat a aquells emplaçaments en
els quals al projecte urbanístic o constructiu vagi in¬
corporada una intervenció artística o escultura com a
part integrant del projecte, prenent en consideració, si
s'escau, les opinions del projectista.

C) Import de les obres
Els honoraris o cost d'adquisició de cada obra no

superarà l'1,5% de la dotació mínima del programa i
el cost global de la seva implantació, tot comprès, el
5%. Xifres superiors requeriran decret d'Alcaldia,
amb informe previ raonat del Consell Assessor.

D) Consell Assessor
1. Com a òrgan consultiu per al desplegament

d'aquest programa es crea un Consell Assessor, no¬
menat per l'alcalde, que estarà integrat per:
- El president de la Comissió de Política Cultural i

Presidència, el qual el presidirà i acordarà l'òrgan
de gestió de cada actuació.

- El gerent del Sector d'Urbanisme.
- El gerent de l'Institut Municipal de Cultura de

Barcelona, o persona en qui delegui.
- El/la director/a de Serveis d'Arquitectura.
- El/la director/a del Museu d'Art Contemporani de

Barcelona.
- El/la director/a de la Fundació Joan Miró.
- El/la director/a de la Fundació Antoni Tàpies.
- El/la director/a del Museu Nacional d'Art de

Catalunya.
- Fins a tres persones de reconeguda competència.

2. Aquest Consell Assessor informarà necessària¬
ment les propostes de noves actuacions i, especial¬
ment, les que es refereixin a les excepcions planteja¬
des a la instrucció anterior, com també de la
conveniència de convocar concurs per a la selecció
d'obres per a un indret particular.

3. El Consell Assessor escoltarà preceptivament
els responsables dels projectes urbanístics o cons¬
tructius en el cas que la intervenció artística o escul¬
tura s'emplaci en espais urbans o edificis d'autoria
contemporània.

E) Informació als Districtes i a la Comissió de Go¬
vern

Es decidirà amb els Districtes corresponents els
emplaçaments previstos i les característiques dels
projectes, per a les actuacions del programa.
Anualment es donarà compte a la Comissió de Go¬

vern de les actuacions que es derivin d'aquest pro¬
grama.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei regula¬
dora de les bases de règim local i 7è de la Llei es¬
pecial de Barcelona, i de conformitat amb el que
estableix l'article 12 del Estatuts del Consorci del
Besòs, disposo:
Designar membres de la junta de direcció del Con¬

sorci del Besòs, en representació de l'Ajuntament de
Barcelona, els regidors següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, Im. Sr. Francesc
Narváez i Pazos i Im. Sr. Eugeni Forradelias i Bom-
bardó.
Barcelona, 27 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4126)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 51 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya, 7è de la Llei especial de
Barcelona i d'acord amb el que estableixen els arti¬
cles 7è, 1 i 2, de les Normes reguladores del Consell
Municipal de Benestar Social i 6è.2 i 7è del Regla¬
ment intern aprovat pel Consell Municipal de Benes¬
tar Social, el dia 19 d'octubre de 1988, disposo:
Designar membre que integra el Plenari del Con¬

sell Municipal de Benestar Social, com a experta, la
Sra. Teresa Torns i Martín, en substitució de la Sra.
Elvira Méndez i Méndez, amb efectes de 28 d'octubre
de 1997.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4116)

k k k

Decret. D'acord amb el canvi de la Junta de Go¬
vern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, originat
pel procés electoral, cal procedir a canviar la repre¬
sentació de l'esmentat Col·legi en el Consell Munici¬
pal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona,
amb efectes des de la presa de possessió del càrrec,
de conformitat amb la comunicació de l'esmentat
Col·legi.
Per això, i en ús de les facultats atorgades a

aquesta Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei regulado¬
ra de les bases de règim local, 51 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, 7è de la Llei especial
de Barcelona i d'acord amb el que estableixen els ar¬
ticles 7è de les Normes reguladores del Consell Mu¬
nicipal de Benestar Social i 7è del Reglament intern
aprovat pel Consell Municipal de Benestar Social el
dia 19 d'octubre de 1998, disposo:
Designar membre que integra el Plenari del Con¬

sell Municipal de Benestar Social, en representació
de l'àmbit universitari i professional, el Sr. Salvador
Alsius i Clavera, degà del Col·legi de Periodistes de

Catalunya, en substitució del Sr. Josep Pernau i Riu,
amb efectes de 28 d'octubre de 1997.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4117)

k k k

Decret. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre del De¬
partament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, d'11 de gener de 1990, de modificació
de l'Ordre, de 30 de març de 1987, sobre la creació
de la Comissió Gestora de l'Àrea de Rehabilitació In¬
tegrada de la Ciutat Vella, i fent 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 representant de l'Ajuntament a la Comis¬

sió Gestora de l'Àrea de Rehabilitació Integrada de la
Ciutat Vella el Sr. Borja Carreras-Moysi i Carles-
Tolrà, gerent del Sector d'Actuació d'Urbanisme, en
substitució del Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4118)

k k k

Decret. En ús de les atribucions que em confereix
l'article 7è de la Llei especial de Barcelona i d'acord
amb l'article 51.1 del Codi Civil -que, en virtut de la
modificació introduïda per la Llei 35/94, faculta l'alcal¬
de o regidor en qui delegui per autoritzar matrimonis
civils- i amb l'article 13 de la Llei 30/92, de 26 de no¬
vembre, de règim jurídic de les Administracions públi¬
ques i pel procediment administratiu comú, disposo:
Delegaren l'Im. Sr. Regidor Jordi Cornet i Serra la

facultat d'autoritzar matrimoni civil atribuïda a aques¬
ta Alcaldia per la Llei 35/1994, de 23 de desembre,
de modificació del Codi Civil en aquesta matèria, per¬
què celebri els matrimonis previstos per al dia 8 de
novembre de 1997 al Districte de Nou Barris.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4119)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 7è de la Llei de règim especial
de Barcelona, i d'acord amb el que estableixen els ar¬
ticles 4t de les Normes reguladores del Fòrum Ciutat i
Comerç i 3r del seu Reglament intern, disposo:
Designar membres del Ple del Fòrum Ciutat i Co¬

merç les persones següents: Sr. Xavier Vilamala i
Vila, en representació del Gremi de Flequers de Bar¬
celona; Sr. Francesc Mauri i Homs, en representació
del Gremi de Pastisseria de Barcelona; Sr. Ramon
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Regada i Simó, com a representant de l'Associació
de Comerciants de Sarrià, en substitució del Sr. Car¬
les Cuní i Castells; i Sr. Antoni Torrents i Casabayó,
com a representant de l'Associació de Comerciants
del passeig de Gràcia, en substitució de la Sra. Anna
Riera i Santaeulària.
Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Jordi

Lafuente i García, membre del Ple del Fòrum Ciutat i
Comerç, en representació de l'Agrupació de Comer¬
ciants i Industrials de la Barceloneta.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ret. 4123)

★ ★ ★

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 7è de la Llei especial de
Barcelona i el que determina l'article 11.1 dels Esta¬
tuts socials de l'Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Guim Sánchez i Fibla membre del

Consell d'Administració de l'Institut Municipal d'Hi¬

senda de Barcelona, en substitució del Sr. Àlex Coll i
Toronell.
Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ret 4124)

"k "k ie

Decret. Atès l'acord del Consell Plenari de 24 d'oc¬
tubre de 1997 sobre l'adhesió a la Fundació per a la
Motivació dels Recursos Humans i en ús de les fa¬
cultats atribuïdes a l'Alcaldia pels articles 21 de la Llei
reguladora de les bases de règim local i 7è de la Llei
especial de Barcelona, disposo:
Designar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president

de la Comissió d'Hisenda i Funció Pública, represen¬
tant de l'Ajuntament de Barcelona en la Fundació per
a la Motivació dels Recursos Humans.
Facultar-lo per a la formalització dels actes que si¬

guin necessaris per a l'execució de l'acord d'adhesió
a l'esmentada Fundació.
Barcelona, 11 de novembre de 1997. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret 4267)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L'Eixample

Acords sessió extraordinària de l'11 de novembre
de 1997

Complimentar l'audiència donada per l'alcalde en
el procediment de designació de la presidència del
Consell de Districte de PEixample, d'acord amb el trà¬
mit previst en l'article 8.1 de les Normes reguladores
de l'organització dels Districtes, amb el resultat se¬

güent: Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal, 12 vots;
Ima. Sra. Marta Vila i Florensa, 3 vots.
Elevar a la Comissió del Plenari, a fi que aquesta

proposi al Consell Plenari de l'Ajuntament, la propos¬
ta d'atorgament de la Medalla d'Honor dels ciutadans
de Barcelona, als veïns del Districte de PEixample Sr.
Josep Martínez i de Foix i Sra. Teresa Pàmies i
Bertran.

Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi

Acords sessió 22 d'abril de 1997

Aprovar Pacta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 14

de maig de 1997, que designa els membres del Con¬
sell Plenari del Consell Municipal d'Associacions de
Voluntariat de Barcelona.
Quedar assabentat de les llicències sol·licitades i

atorgades del 16 d'abril fins al 15 de juliol de 1997.
Ratificaries modificacions del Pla d'Actuació Muni¬

cipal del Districte, informades en la sessió de treball
del Consell celebrada el dia 1 de juliol de 1997.
Quedar assabentat de les subvencions aprovades

per la Comissió de Suport a Entitats, en la reunió ce¬
lebrada el passat dia 4 de juny de 1997.
Quedar assabentat de les subvencions contingu¬

des en els convenis subscrits pel Districte de Sarrià-
Sant Gervasi amb les entitats següents: Comissió de
Festes de Sarrià, Comissió de Festes de Sant
Gervasi, Associació Esportiva Sarrià-Sant Gervasi,
Associació de Veïns Mont d'Orsa de Vallvidrera, Co¬
lla Gegantera de Sarrià, Colla del Drac de Sarrià, As¬
sociació Tercera Edat Sarrià-Sant Gervasi, Associa¬
ció de Veïns Tres Torres i Asoculca.
Ratificar l'informe relatiu a l'estudi de detall justifi¬

catiu de Pentresolat vinculat a la planta baixa de la
finca núms. 28-32 del carrer de Ballester, de data 19
de juny de 1997, que s'acompanya com a document

annex, contingut en el corresponent expedient dels
Serveis Tècnics del Districte i trametre'l a la Direcció
de Serveis de Projectes Urbans per la continuïtat dels
tràmits d'aprovació amb la informació pública d'acord
amb l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (decret 179/1995).
Ratificar l'informe relatiu a l'estudi de detall justifi¬

catiu de Pentresolat vinculat a la planta baixa de la
finca núm. 42 del carrer d'Homer, i núms. 27-31 del
carrer de Ferran Puig, de data 14 de gener de 1997,
que s'acompanya com a document annex, contingut
en el corresponent expedient dels Serveis Tècnics
del Districte i trametre'l a la Direcció de Serveis de
Projectes Urbans per la continuïtat dels tràmits
d'aprovació amb la informació pública d'acord amb
l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i ser¬
veis dels ens locals (decret 179/1995).
Ratificar l'informe relatiu a l'estudi de detall justifi¬

catiu de Pentresolat vinculat a la planta baixa de la
finca núm. 20 del carrer de Portolà, de data 19 de
juny de 1997, que s'acompanya com a document an¬
nex, contingut en el corresponent expedient dels Ser¬
veis Tècnics del Districte i trametre I a la Direcció de
Serveis de Projectes Urbans per la continuïtat dels
tràmits d'aprovació amb la informació pública d'acord
amb l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i
serveis del ens locals (decret 179/1995).
Ratificar l'informe relatiu a les modificacions del pla

especial de la finca núms. 422-424 del carrer de Bal-
mes, de data 19 de juny de 1997, que s'acompanya
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com a document annex, contingut en el corresponent
expedient dels Serveis Tècnics del Districte, i trame¬
tre'l a la Direcció de Serveis de Projectes Urbans per
la continuïtat dels tràmits d'aprovació amb la informa¬
ció pública d'acord amb l'article 37.1 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (decret
179/1995).
Ratificar l'informe relatiu al pla especial d'ordenació

de l'equipament situat als núms. 1-3 del carrer dels
Esports, entre les instal·lacions esportives municipals
i el carrer Major de Can Caralleu, de data 10 de juny
de 1997, que s'acompanya com a document annex,
contingut en el corresponent expedient dels Serveis
Tècnics del Districte, i trametre'l a la Direcció de Ser¬
veis de Projectes Urbans per la continuïtat dels trà¬
mits d'aprovació amb la informació pública d'acord
amb l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (decret 179/1995).
Ratificar l'informe relatiu a l'estudi de detall de la

finca delimitada pels carrers d'Elisenda de Pinós,

d'Elisenda de Montcada, de Pons i Serra, del Mo¬
nestir i la plaça de Jaume II, de data 19 de juny de
1997, que s'acompanya com a document annex,
contingut en el corresponent expedient dels Ser¬
veis Tècnics del Districte, i trametre'l a la Direcció
de Serveis de Projectes Urbans per la continuï¬
tat dels tràmits d'aprovació amb la informació pú¬
blica d'acord amb l'article 37.1 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (decret
179/1995).
Ratificar l'informe relatiu al pla especial d'ordenació

de l'edificació de la parcel·la situada als núms. 14-16
de l'avinguda del Tibidabo, de data 17 de juny de
1997, que s'acompanya com a document annex, con¬
tingut en el corresponent expedient dels Serveis Tèc¬
nics del Districte, i trametre'l a la Direcció de Serveis
de Projectes Urbans per la continuïtat dels tràmits
d'aprovació amb la informació pública d'acord amb
l'article 37.1 del Reglament d'obres, activitats i ser¬
veis dels ens locals (decret 179/1995).

Districte 9. Sant Andreu

Acords sessió 21 d'octubre de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Nomenar, a proposta de la Comissió de Govern del

Districte, i d'acord amb l'article 20 de les Normes re¬

guladores de l'organització dels Districtes a:
Sr. Albert Ballesteros i Monzonís, membre de la

Comissió de Govern.
Sr. Hermenegildo Serrano i Pallejà, conseller de la

Comissió de Cultura.
Sr. Josep M. Pujol i Cañado, conseller de la Po¬

nència de Benestar Social i Cultura.
Sra. Lourdes Anglès i Vilà, consellera de la Ponèn¬

cia de Promoció Econòmica i Medi Ambient.
Quedar assabentat i ratificar, d'acord amb l'article 4

de les Bases per a la concessió dels premis "Sant
Andreu", el decret del regidor del Districte següent:
Nomenar membres del jurat del premi "Sant

Andreu", edició 1997, els Srs. i entitats següents, els
quals hi hauran de designar un representant:
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE);

Convergència i Unió (CiU); Partit Popular; Iniciativa
per Catalunya-Els Verds; Trinitat Roca i Coma-
posada; Col·lectiu de Dones de la Sagrera; Associa¬
ció de Caçadors i Ocellaires de Trinitat; Associació de
Comerciants de Sant Andreu; Associació d'Amputats
Sant Jordi; Associació de Veïns de la Sagrera; Asso¬
ciació de Veïns de Sant Andreu; Associació de Veïns
de Sant Andreu Sud; Grup Sardanista Maig; i Grup
Submarinista Barcelona; secretari del jurat: Sr. Jesús
M. Prades i Guivernau, cap de la Secretaria Tecnico-
jurídica del Districte de Sant Andreu.
Delegar en el Sr. Hermenegildo Serrano i Pallejà,

conseller del Districte, la presidència del jurat. Donar
compte de la present resolució al Consell Plenari del

Districte per a la seva ratificació. Barcelona, 7 d'octu¬
bre de 1997, el regidor del Districte. Signat: Eugeni
Forradellas i Bombardó".
Cancel·lar i tornar la garantia dipositada per l'em¬

presa APIP (Associació per a la Promoció i Inserció
Professional) per respondre del contracte de servei
d'arranjament d'habitatges als barris de Navas,
Congrés, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor,
per un import de 72.000 pessetes, segons taló-res-
guard 48.003.
Quedar assabentat i elevar a l'òrgan competent,

de conformitat amb l'acord del Consell Plenari, de
7 de febrer de 1997, per a la seva aprovació, el plec
de condicions de la concessió de la pista polies-
portiva La Sagrera per un termini de cinc anys.
Quedar assabentat i elevar a l'òrgan competent,

de conformitat amb l'acord del Consell Plenari, de 7
de febrer de 1997, per a la seva aprovació, el plec
de condicions de la concessió del camp de futbol
nou de Bon Pastor per un termini de cinc anys.
Quedar assabentat i elevar a l'òrgan competent,

de conformitat amb l'acord del Consell Plenari, de
7 de febrer de 1997, per a la seva aprovació, el plec
de condicions de la concessió del camp de futbol de
Trinitat Vella per un termini de cinc anys.
Quedar assabentat del decret de Regidoría se¬

güent: Declarar rescindit, a partir de l'1 de novembre
de 1997, el conveni pel qual l'Ajuntament de Barce¬
lona cedia les instal·lacions de propietat municipal del
carrer de les Monges, núms. 2-8, codi EIM 500271,
per tal d'instal·lar-hi una exposició permanent de car¬
ros i carruatges, formada per la Col·lecció Bertrand i
Serra, de propietat municipal, i la de propietat d'em¬
presa Fomento de Obras y Construcciones, SA (ac¬
tualment Fomento de Construcciones y Contratas,
SA) conservada pel Club d'Enganxes i Equitació de
Catalunya a l'empara de la clàusula 15.d) de l'esmen-
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tat conveni; amb motiu de que els locals estan inclo¬
sos en l'Estudi de detall d'ordenació de l'equipament
del passeig de Fabra i Puig, de les Monges i de
Neopàtria, d'iniciativa municipal, que desenvolupa el
Pla Comarcal de 14 de juliol de 1976, i que va ser
aprovat definitivament pel Consell Plenari de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en data 22 de juliol de 1997 (BOP
de 15 d'agost de 1997, núm. 195, annex I), que afec¬
ta el polígon delimitat pels carrers de Neopàtria,
núms. 50-56, de les Monges, núms. 2-8, i passeig de
Fabra i Puig, núms. 10-26, per a la construcció del
Centre cultural i lúdic-Centre de les Arts de Sant
Andreu, ja que el mateix porta implícita la declaració
d'utilitat pública. Notificar la present resolució a les
parts interessades, i procedir, amb caràcter urgent,
a la retirada, per part de cadascuna de les propie¬
tats, de les peces de conformen l'esmentada exposi¬

ció, a partir del dia següent al de la notificació de la
present resolució, de tal manera que el dia 31 d'oc¬
tubre de 1997, els locals ocupats per l'exposició
quedi lliure, expedit i vacu i a disposició de l'Excm.
Ajuntament de Barcelona per tal que s'iniciïn les
obres abans esmentades. Donar-ne compte de la
present resolució al Ple del Consell de Districte per
a la seva ratificació.
Hom acorda elevar a la Comissió del Consell Ple¬

nari Municipal, de conformitat amb les previsions con¬
tingudes al Reglament de la Medalla d'Honor de
Barcelona, aprovat pel Consell Plenari de l'Excm.
Ajuntament de Barcelona, en sessió de 27 de juny de
1997, la proposta d atorgar a títol pòstum, la Medalla
d'Honor de Barcelona al Sr. Martí Pous i Serra, per la
seva llarga i desinteressada trajectòria en la recupe¬
ració i divulgació de la història de Sant Andreu.

Districte 10. Sant Martí

Acords sessió de 21 d'octubre de 1997

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Administració
Quedar assabentat de l'informe del regidor del Dis¬

tricte sobre l'estat d'execució del pressupost del Dis¬
tricte a 30 de setembre.
Quedar assabentat del trasllat de les dependències

municipals de l'IMI, IMU, Àmbit d'Urbanisme i
Barcelona Informació, al territori del Districte.

Serveis Tècnics
Quedar assabentat de l'informe sobre l'estat de les

obres a 1 d'octubre.
Quedar assabentat de l'informe sobre l'estat de

planejament a 1 d'octubre.

Quedar assabentat de l'informe sobre la ubicació
d'una planta de tractament de terres al Districte.

Serveis Personals
Quedar assabentat de l'informe sobre la resposta a

les al·legacions del plec de condicions del concurs
del poliesportiu Bac de Roda i proposta de resolució
al plenari de l'Ajuntament.
Quedar assabentat de l'informe sobre la posada en

servei dels camps de futbol del Clot de la Mel i del
Centre Moral.
Quedar assabentat de l'informe sobre les beques

concedides per a les activitats d'estiu.
Quedar assabentat de l'informe sobre l'al·legació

de l'AA VV del Poblenou sobre l'ús d'un espai en el
futur Museu de la Moto a Ca l'Aranyó.
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DISPOSICIONS D'INTERES PER A
L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i el Butlletí Oficial de la Província. Octubre 1997.

Comerç
O /97 26-VI Tipologia dels equipaments comercials

Contractació
O /97

Habitatge
O

30-IX Index de preus de mà d'obra i materials corresponents als
mesos de març, abril i maig de 1997, aplicables a la revisió
de preus de contractes de les Administracions públiques

/97 9-IX Desplega el D 158/97, de 8 de juliol, pel qual es regula el Lli¬
bre de l'Edifici dels habitatges i es crea el Programa per a la
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges

(DOGC núm. 2493
de 10-X-97)

(BOE núm. 236 de
2-X-97)

(DOGC núm. 2494
de 13-X-97)

RESUM

Comerç
L'Ordre, de 26 de setembre de 1997, del Departa¬

ment d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre tipologia
dels equipaments comercials, defineix les caracterís¬
tiques que conformen cada tipus d'establiment, asse¬
nyala les dotacions mínimes d'aparcament segons la
tipologia comercial, estableix l'obligació dels grans
establiments comercials de disposar d'una zona de
càrrega i descàrrega, com també la de comunicar al
Departament competent l'obertura de determinats
equipaments comercials.

Contractació
Per Ordre, de 30 de setembre de 1997, del Ministe¬

ri d'Economia i Hisenda, es publica l'índex nacional

de preus de mà d'obra i materials, elaborat pel Comi¬
tè Superior de Preus de Contractes de l'Estat, aplica¬
ble a la revisió de preus de contractes celebrats per
les Administracions públiques, corresponents als me¬
sos de març, abril i maig de 1997.

Habitatge
L'Ordre, de 9 de setembre de 1997, del Departa¬

ment de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, aprova el Model de dictamen tècnic so¬
bre l'estat de conservació i manteniment d'edificis a

què referència l'article 6 del Decret 158/1997, de 8 de
juliol, que regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges
existents i crea el Programa per a la revisió de l'estat
de conservació dels edificis d'habitatges.
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATORIA DE 2 CONCURSOS PER A LA PRO¬
VISIÓ DE 2 LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 28 de no¬
vembre de 1997)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la seva provisió pel personal de plantilla d'a¬
quest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'an¬
nex, d'acord amb les condicions específiques que s'in¬
diquen en aquest mateix annex per a cadascun d'ells i
amb els requisits comuns que es fixen a continuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu, ser funcionari de carrera de l'Ajun¬
tament de Barcelona (encara que sigui amb adscrip¬
ció a un Institut Municipal) o contractat laboral fix,
haver prestat un mínim d'un any de serveis actius en
propietat o amb contracte laboral indefinit; i no pertà¬
nyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament i, si és el cas, haver
transcorregut un mínim de dos anys des de l'última
destinació obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell al
del lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball convocat... 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball d'igual
nivell al del lloc de treball convocat 1 punt
Per l'ocupació d'un lloc de treball inferior
en dos nivells al del lloc de treball con¬
vocat 0,50 punts

Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del

lloc de treball ocupat, el nivell de complement de des¬
tinació efectivament acreditat en la nòmina correspo¬
nent, quan es tracti d'un nivell superior al del grau
personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del
lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut
consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valo¬
raran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació direc¬
ta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si es¬
cau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La directora d'Organització i Personal, com a titular.
Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada

concurs s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual
en cas d'absència de la presidenta titular exercirà la
presidència de la Junta.
Un/a cap de personal de Sector d'Actuació o Dis¬

tricte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del

concurs.

Un/a tècnic/a del Centre de Selecció i Formació de
Personal, el/la qual també tindrà la condició de secre¬
tari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en

els termes previstos a les Bases marc, els represen¬
tants designats conjuntament per la Junta de Perso¬
nal i el Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.
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Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels
Districtes.

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

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest treball no podrà excedir de cinc pàgines, ex¬
cepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, dona¬
des les característiques del lloc de treball a cobrir.
L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el currículum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬

ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬

sar els sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a cada ti¬
pus de mèrits, i podrà convocar les persones que op¬
tin a les places perquè precisin o ampliïn aspectes
concrets en relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables

un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en
diferents concursos convocats, haurà d'optar per una
d'elles dins del termini dels tres dies hàbils següents
al de l'exposició en el tauler d'anuncis del Departa¬
ment de Personal de la proposta de la Junta de Valo¬
ració de l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aques¬

ta convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Ba¬
ses marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de
juliol de 1988 i la normativa legal i reglamentària
corresponent.

Annex
Concurs 757. Responsable administratiu de Centre

Cívic (Nivell 14).
Concurs 758. Cap del Negociat de Transports i Cir¬

culació (Nivell 22).

1 lloc de treball de responsable administratiu de
Centre Cívic.
Concurs 757

Lloc de treball adscrit al Centre Cívic La Taxonera,
situat al carrer d'Arenys, núm. 75, al Districte d'Horta-
Guinardó,
Nivell 14 i específic de responsabilitat mensual de

6.101 pessetes, segons catàleg vigent (1420Y).

Funcions
- Desenvolupament de les funcions administratives

de suport a l'organització interna i a la realització
de les activitats del centre.

- Gestió de la infraestructura i altres recursos que
s'utilitzin en les activitats.

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D.

Mèrits complementaris
1. Categoria professional fins a 1 punt, segons el

barem següent:
Administratius d'Administració General.... 1 punt
Auxiliars d'Administració General 0,5 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 1 punt, segons el
barem següent:
Per posseir titulació de Formació Profes¬
sional branca Administrativa:

FP 1 0,5 punts
FP 2 1 punt

3. Experiència professional fins a 5 punts, segons
el barem següent:
Per haver realitzat les funcions de suport
administratiu, fins a 3 punts
Per tenir experiència en treball amb
eines informàtiques, fins a 2 punts

4. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

5. Característiques personals requerides per al lloc
de treball i, singularment, la capacitat de planificar el
propi treball i l'actitud positiva d'atenció al ciutadà,
fins a 3 punts.

Puntuació mínima: 8 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi Sisquella i Cusó, gerent del Districte

d'Horta-Guinardó, o persona en qui delegui.
Sra. M. José Calvo i Padilla, cap de la Divisió de

Serveis Personals del Districte d'Horta-Guinardó, o

persona en qui delegui.
Sra. Anna Estruch i Duran, cap del Departament

d'Administració del Districte d'Horta-Guinardó o per¬
sona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap del Negociat de Transports i Circulació.
Concurs 758

Lloc de treball adscrit a la Unitat Operativa de Cir¬
culació i Disciplina Viària, situat a la plaça de Carles
Pi i Sunyer, núms. 8-10, 3r pis.
Nivell 22 i específic de responsabilitat mensual de

46.731 pessetes, segons catàleg vigent (2210Y).

Funcions
- Instrucció dels expedients de contractació.
- Instrucció dels expedients d'aprovació dels plans i

projectes de les mesures d'ordenació circulatòria i
de l'estacionament i aparcament de vehicles de
qualsevol classe, elaborats pels Serveis i Oficines
Tècniques de la Unitat.

- Control i seguiment de les despeses de la Direc¬
ció de Serveis de Transports i Circulació.

Requisits addicionals
Personal dels grups A o B.

Mèrits complementaris
1. Categoria professional fins a 1 punt, segons ba¬

rem següent:
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Tècnic d'Administració General o tècnic
superior en Dret 1 punt
Tècnic superior de Gestió o tècnic supe¬
rior d'Economia i Sociologia 0,75 punts
Gestor d'Administració General 0,50 punts

2. Titulacions acadèmiques fins a 2 punts, segons
el barem següent:
Llicenciatura en Dret 1,5 punts
Altres titulacions superior o mitjanes re-
llevants per a l'exercici del lloc de treball,
fins a 1 punt

3. Experiència professional fins a 7 punts, segons
barem següent:
Instrucció i tramitació d'expedients de
contractació, fins a 3 punts
Informació i tramitació de llicències i
autoritzacions, fins a 2 punts
Control i seguiment de despeses, fins a... 1 punt
Comandament de personal, fins a 1 punt

4. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de
treball, fins a 1 punt.

5. Supòsit pràctic: la Junta de Valoració podrà con¬
vocar els/les candidats/es per a la realització d'una
prova pràctica per tal d'avaluar les aptituds professio¬
nals dels candidats en relació a les funcions pròpies
del lloc de treball, valorada fins a un màxim de 3
punts.

6. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'organització i
comunicació, fins a 3 punts. Per a l'avaluació d'a¬
quest apartat, la Junta de Valoració podrà utilitzar els
sistemes de valoració que consideri més adequats.

Puntuació mínima
11 punts, si s'avaluen tots els apartats.
Si no s'avaluen els apartats opcionals, la puntuació

mínima serà la meitat de la puntuació total (mèrits co¬
muns més mèrits complementaris) que poden obtenir
els/les candidats/es.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi López i Benasat, gerent del Sector d'Ac¬

tuació de la Via Pública, o persona en qui delegui.
Sr. Jordi Rocha i Serra, cap de la Unitat Operativa

de Circulació i Disciplina Viària, o persona en qui de¬
legui.
Sr. Joan Soler i Serratosa, cap de Personal del

Sector de la Via Pública, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA DE 4 CONCURSOS PER A LA PRO¬
VISIÓ DE 4 LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT
MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.
(Aprovades per Resolució de Gerència de data 18
de novembre de 1997)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades
pel Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988 i
donades a conèixer al Consell d'Administració
de l'IMEB, en sessió ordinària de 28 de febrer de
1994, es convoquen els llocs de treball que cons¬

ten a l'annex, d'acord amb les condicions específi¬
ques que s'indiquen en aquest mateix annex per a
cadascun d'ells i amb els requisits comuns que es
fixen a continuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs,
per a optar a qualsevol convocatòria és necessari es¬
tar en servei actiu i ser personal fix de l'IMEB o perso¬
nal funcionari o laboral fix de l'Ajuntament de
Barcelona (exclosos Guàrdia Urbana i SEIS), encara
que sigui amb adscripció a un institut municipal. A
més, cal haver prestat un mínim d'un any de serveis
actius i, si és el cas, que hagi transcorregut un mínim
de dos anys des de l'última destinació obtinguda per
concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de ser¬
veis, inclosos els serveis anteriors en altres Adminis¬
tracions públiques que hagin estat formalment reco¬
neguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1
punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt, segons el barem següent:
Per posseir com a grau un nivell superior
al del lloc de treball convocat 1 punt
Per posseir com a grau el mateix nivell al
del lloc de treball convocat 0,75 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en dos al del lloc de treball convocat 0,50 punts
Per posseir com a grau un nivell inferior
en quatre al del lloc de treball convocat... 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, en
el seu cas, l'últim ocupat, fins a un màxim d'1 punt
segons el barem següent:
Per l'ocupació d'un lloc de treball d'igual
nivell al del lloc de treball convocat 1 punt
Per l'ocupació d'un lloc de treball inferior
en dos nivells al del lloc de treball con¬
vocat 0,50 punts
Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes s'ha d'entendre per nivell del lloc

de treball ocupat, el nivell de complement de destina¬
ció efectivament acreditat en la nòmina corresponent,
quan es tracti d'un nivell superior al del grau personal
consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de tre¬
ball ocupat per adscripció o trasllat, quan aquest sigui
inferior al grau personal que hagi pogut consolidar a
la carrera administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valo¬

raran fins a 2 punts, sempre que tinguin relació direc¬
ta amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si es¬
cau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
Presidència:

El gerent de l'IMEB, com a titular.
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Vocalies:
El/la director/a de Serveis que per a cada concurs

s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual en cas
d'absència del president titular, exercirà la presidèn¬
cia de la Junta.
Un/a tècnic/a expert en la matèria que correspongui

segons el lloc de treball objecte de la convocatòria.
El cap del Departament de Personal del Sector de

Serveis Personals de l'Ajuntament de Barcelona.
La secretària de l'IMEB, que actuarà com a secre¬

tària de la Junta, amb veu i sense vot.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en

els termes previstos a les Bases Marc, els represen¬
tants designats conjuntament per la Junta de Perso¬
nal i el Comitè d'Empresa de l'IMEB.

Per a tot allò no estipulat expressament en aques¬
ta convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Ba¬
ses Marc i la normativa legal i reglamentària corres¬
ponent.

Annex
Concurs 76. Cap del Servei d'Educació Secundà¬

ria, Formació Professional i Educació de Persones
Adultes (Nivell 26).
Concurs 77. Cap del Programa d'Educació de les

Persones Adultes i Garantia Social (Nivell 24).
Concurs 78. Cap del Programa d'Escoles de Músi¬

ca (Nivell 24).
Concurs 79. Cap del Programa d'Arts Plàstiques i

Disseny (Nivell 24).

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre de l'IMEB (plaça
d'Espanya, núm. 5, 4t pis, porta 10) o bé al Registre
General de l'Ajuntament, als Registres dels Districtes
i al Registre desconcentrat de l'avinguda del Príncep
d'Astúries, en el termini de quinze dies hàbils a comp¬
tar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatò¬
ria en la Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre

sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa
tant al Registre de l'IMEB com a l'Oficina d'Informació
de Personal (plaça de Sant Miquel) i a les seus dels
Districtes.

En els casos en què entre els mèrits complementa¬
ris s'estableixi la redacció d'un informe o memòria,
aquest treball no podrà excedir de cinc pàgines, ex¬
cepte en aquells casos en què les bases específiques
del concurs en determinin un nombre superior, dona¬
des les característiques del lloc que s'ha de cobrir.
L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb la
sol·licitud i el curriculum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬
ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores. La
distribució horària es determinarà en funció de les ca¬

racterístiques del servei. La resta de condicions
s'ajustarà al Pacte de condicions laborals de l'IMEB.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà apli¬
car els sistemes d'acreditació i de comprovació que
consideri més escaients en cada cas i per a tipus de
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les
places perquè precisin o ampliïn aspectes concrets
en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables
un cop s'ha pres possessió del lloc de treball. Amb
tot, quan una persona hagi obtingut una plaça en di¬
ferents concursos convocats haurà d'optar per una
d'elles dins el termini dels tres dies hàbils següents
al de l'exposició en el taulers d'anuncis de l'IMEB
(plaça d'Espanya, núm. 5) de la proposta de la Junta
de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut
la plaça.

Cap del Servei d'Educació Secundària, Formació
Professional i Educació de Persones Adultes
Concurs 76

Lloc de treball adscrit a la Direcció de Planificació i
Gestió de Centres de l'IMEB i situat a la seva seu.

Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual
2610Y.

Funcions
- Proposar a la Direcció de Planificació i Gestió de

Centres els objectius, programes d'actuació, pre¬
visió d'inversions i de despeses a portar a terme
pel Servei.

- Dirigir (determinar, prioritzar, assignar, controlar i
avaluar) els programes i les actuacions que des¬
plega el Servei, així com els recursos humans que
hi són adscrits.

- Coordinar el conjunt d'actuacions que permetin
una adequada aplicació de la LOGSE en els Insti¬
tuts d'Educació Secundària i en els centres d'edu¬
cació especial i d'educació de persones adultes
municipals.

- Participar en les plataformes corresponents per a
la definició de les necessitats formatives, la plani¬
ficació de l'oferta dels ensenyaments secundaris,
de formació professional, d'educació especial i
d'educació de les persones adultes, a la ciutat i la
determinació dels processos administratius cor¬
responents (matriculació).

- Garantir i potenciar el correcte desenvolupament
dels Projectes Educatius i dels Projectes Curricu-
lars dels centres.

- Coordinar, d'acord amb les directrius del Consell
de la Formació Professional i Ocupacional de
l'Ajuntament de Barcelona, la planificació de la
Formació Professional Reglada, la Formació
Contínua, la Formació Ocupacional i els progra¬
mes de Garantia Social realitzats als centres mu¬

nicipals.
- Gestionar els diferents programes i recursos com¬

plementaris a la Formació Professional Reglada
adreçats als centres municipals.

- Establir estratègies d'intervenció pedagògica i
organitzativa que permetin, en el marc d'autono¬
mia de gestió dels centres adscrits al Servei, la
seva organització i el funcionament homogeni i
equilibrat.
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- Definir l'estructura i composició de les plantilles
dels centres d'acord amb les directrius de la
DPGC.

- Fer el seguiment dels pressupostos dels centres
en el marc del Pla Anual de Despeses i Ingressos.
Preveure les actuacions en relació al manteni¬
ment i dotació material dels centres.

- Detectar les necessitats formatives del professo¬
rat en els aspectes curriculars, pedagògics i de
gestió, i satisfer-les en el marc de formació per¬
manent institucional.

- Potenciar la difusió i l'intercanvi d'experiències
educatives entre els corresponents centres muni¬
cipals, els de la Generalitat i els de tota la xarxa
de ciutat.

- Establir i mantenir relacions amb el corresponent
personal tècnic del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat.

- Afavorir la participació dels diferents sectors de la
comunitat educativa i, d'una manera especial, de
les associacions d'alumnes.

Requisits Addicionals
Personal del grup A.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Direcció de serveis i programes educatius,
en l'entorn de l'administració educativa,
fins a 1,5 punts
Direcció de centres educatius, fins a 1,5 punts
Desenvolupament de tasques de coordina¬
ció educativa i pedagògica, especialment
les relacionades amb matèries pròpies d'E¬
ducació Secundària, Formació Professional
i Educació de les Persones Adultes, fins a . 1 punt
Direcció de serveis no educatius que hagin
comportat tasques d'organització, planifi¬
cació i seguiment de resultats i comanda¬
ment de personal, fins a 1 punt

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

3. Informe sobre "Principals objectius i plans d'ac¬
tuació del Servei", valorada fins a un màxim de 5
punts, corresponent 2,5 punts al contingut de l'infor¬
me i els altres 2,5 punts a la defensa de l'informe en
entrevista personal.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, singularment, la capacitat d'analitzar i pla¬
nificar el treball, la capacitat de liderar equips i la res¬
ponsabilitat en el desenvolupament del treball públic,
fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 12 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Vicent Tirado i Bausà, director de Serveis de

Planificació i Gestió de Centres de NMEB, o persona
en qui delegui.
Sra. Carme Gómez i Granell, directora de Serveis

Educatius de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Torrella i Reñé, cap del Departament

d'Administració i Recursos de la Gerència de Serveis
Personals de l'Ajuntament de Barcelona, o persona
en qui delegui.

Secretària:
Sra. Montserrat Señal i Ribera, secretària delegada

de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap del Programa d'Educació de Persones Adul¬
tes i Garantia Social
Concurs 77

Lloc de treball adscrit al Servei d'Educació Secun¬
dària, Formació Professional i Educació de les Perso¬
nes Adultes de la Direcció de Planificació i Gestió de
Centres de l'IMEB i situat a la seva seu.

Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual
2411Z

Funcions
- Proposar a la direcció del Servei d'Educació Se¬

cundària, Formació Professional i Educació de les
Persones Adultes, els objectius i plans d'actuació
a efectuar i els criteris per a la planificació i gestió
dels recursos assignats.

- Coordinar i supervisar els projectes i actuacions
que es realitzen en els centres.

- Supervisar les memòries que realitzen els centres
i elaborar els corresponents informes.

- Potenciar l'autonomia de gestió dels centres, su¬
pervisar els pressupostos assignats i preveient
actuacions respecte infraestructura i dotació de
materials.

- Assessorar als equips directius dels centres i
coordinar les plataformes de treball establertes
entre ells i l'IMEB. Participar en la definició de les
plantilles dels centres.

- Potenciar l'orientació acadèmica i professional
dels alumnes, sobretot assegurant l'adequa¬
da incorporació amb les ofertes formatives pos¬
teriors.

- Potenciar intercanvis d'experiències entre els cen¬
tres municipals i la resta de centres de la ciutat.

- Impulsar i supervisar l'aplicació de projectes d'in¬
novació educativa i pedagògica en cada un dels
ensenyaments que s'ofereixen als centres.

- Orientar les necessitats formatives del professorat
en el marc de formació permanent institucional i,
en especial, del Pla d'Activitats de Formació Per¬
manent de Zona del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat.

- Assegurar, conjuntament amb els altres progra¬
mes del Servei, que els programes de Garantia
Social realitzats als centres formin part dels pro¬
jectes educatius i curriculars i garantir la coordina¬
ció pedagògica i organitzativa amb els altres en¬
senyaments que s'efectuen als centres.

- Participar conjuntament amb el Centre de Recur¬
sos per a la Garantia Social de l'IMEB en les ac¬
cions necessàries per garantir la coherència
organitzativa i curricular i delimitar els perfils més
adients dels diferents programes que s'apliquen
als centres municipals.

- Participar en els processos de planificació de l'en¬
senyament de les persones adultes de la ciutat i
de la seva oferta educativa.
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Requisits addicionals
Personal dels grups A i B.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Direcció de serveis i programes educatius,
en l'entorn de l'administració educativa,
fins a 1 punt
Direcció de centres educatius, fins a 1,5 punts
Desenvolupament de tasques de coordi¬
nació educativa i pedagògica, especial¬
ment les relacionades amb matèries
d'Educació de Persones Adultes i de
Garantia Social, fins a 2 punts
Direcció de serveis no educatius que ha¬
gin comportat tasques d'organització,
planificació i seguiment de resultats i
comandament de personal, fins a 0,5 punts

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

3. Informe sobre "Principals objectius i plans d'ac¬
tuació del Programa", valorada fins a un màxim de 5
punts, corresponent 2,5 punts al contingut de l'infor¬
me i els altres 2,5 punts a la defensa de l'informe en
entrevista personal.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, singularment, la capacitat d'analitzar i pla¬
nificar el treball, la capacitat de liderar equips i la res¬
ponsabilitat en el desenvolupament del treball públic,
fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 12 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Vicent Tirado i Bausà, director de Serveis de

Planificació i Gestió de Centres de l'IMEB, o persona
en qui delegui.
Sra. Carme Gómez i Granell, directora de Serveis

Educatius de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Torrella i Reñé, cap del Departament

d'Administració i Recursos de la Gerència de Serveis
Personals de l'Ajuntament de Barcelona, o persona
en qui delegui.
Secretària:
Sra. Montserrat Señal i Ribera, secretària delegada

de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap del Programa d'Escoles de Música
Concurs 78

Lloc de treball adscrit al Servei d'Ensenyaments
Artístics de la Direcció de Planificació i Gestió de
Centres de l'IMEB i situat a la seva seu.

Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual
2411Z

Funcions
- Proposar a la direcció del Servei d'Ensenyaments

Artístics els objectius i plans d'actuació a efectuar
i els criteris per a la planificació i gestió dels recur¬
sos assignats.

- Coordinar i supervisar els projectes i actuacions
que es realitzen en les escoles de música, garan¬
tint l'aplicació dels plans d'estudi específics d'en¬
senyaments musicals.

- Supervisar les memòries que realitzen les escoles
de música i elaborar els corresponents informes.

- Potenciar l'autonomia de gestió de les escoles de
música, supervisar els pressupostos assignats i
preveient actuacions respecte infraestructura i do¬
tació de materials. Participar en la definició de les
plantilles de les escoles.

- Assessorar als equips directius de les escoles de
música i coordinar les plataformes de treball esta¬
blertes entre l'IMEB i aquestes.

- Participar en les plataformes de treball que actuen
en la definició de necessitats formatives i planifi¬
cació dels ensenyaments musicals a la ciutat.

- Potenciar intercanvis d'experiències entre els cen¬
tres municipals i la resta de centres de la ciutat.

- Potenciar la coordinació educativa entre les esco¬

les de música i el Conservatori Superior Municipal
de Música que permeti la coherència dels ense¬
nyaments musicals a la ciutat.

- Impulsar i supervisar l'aplicació de projectes d'in¬
novació educativa i pedagògica en cada un dels
centres.

- Orientar les necessitats formatives del professorat
en el marc de formació permanent institucional, i
en especial, del Pla d'Activitats de Formació Per¬
manent de Zona del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat.

Requisits addicionals
Personal dels grups A B.

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 5 punts, segons

el barem següent:
Direcció de serveis i programes educatius, en
l'entorn de l'administració educativa, fins a 1 punt
Direcció de centres educatius, fins a 1,5 punts
Desenvolupament de tasques de coordina¬
ció educativa i pedagògica, especialment
les relacionades amb l'ensenyament mu¬
sical, fins a 2 punts
Direcció de serveis no educatius que ha¬
gin comportat tasques d'organització,
planificació i seguiment de resultats i
comandament de personal, fins a 0,5 punts

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

3. Informe sobre "Principals objectius i plans d'ac¬
tuació del Programa", valorada fins a un màxim de 5
punts, corresponent 2,5 punts al contingut de l'infor¬
me i els altres 2,5 punts a la defensa de l'informe en
entrevista personal.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, singularment, la capacitat d'analitzar i pla¬
nificar el treball, la capacitat de liderar equips i la res¬
ponsabilitat en el desenvolupament del treball públic,
fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 12 punts.

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Vicent Tirado i Bausà, director de Serveis de
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Planificació i Gestió de Centres de l'IMEB, o persona
en qui delegui.
Sr. Francisco Peralta i Tagüeña, cap del Servei

d'Ensenyaments Artístics de la Direcció de Planifica¬
ció i Gestió de Centres de l'IMEB, o persona en qui
delegui.

Sr. Joan Torrella i Reñé, cap del Departament
d'Administració i Recursos de la Gerència de Serveis
Personals de l'Ajuntament de Barcelona, o persona
en qui delegui.
Secretària:
Sra. Montserrat Señal i Ribera, secretària delegada

de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

Cap del Programa d'Arts Plàstiques i Disseny
Concurs 79

Lloc de treball adscrit al Servei d'Ensenyaments
Artístics de la Direcció de Planificació i Gestió de
Centres de l'IMEB i situat a la seva seu.

Nivell 24 i específic de responsabilitat mensual
2411Z.

Funcions
- Proposar a la direcció del Servei d'Ensenyaments

Artístics els objectius i plans d'actuació a efectuar
i els criteris per a la planificació i gestió dels recur¬
sos assignats.

- Coordinar i supervisar els projectes i actuacions
que es realitzen en l'Escola Massana d'arts plàsti¬
ques i disseny, garantint l'aplicació dels plans
d'estudi específics d'ensenyaments artístics.

- Supervisar la memòria que realitza l'Escola
Massana i elaborar els corresponents informes.

- Potenciar l'autonomia de gestió de l'Escola
Massana, supervisar els pressupostos assignats i
preveure actuacions respecte infraestructura i do¬
tació de materials. Participar en la definició de les
plantilles.

- Assessorar a l'equip directiu de l'Escola Massana
i coordinar les plataformes de treball establertes
entre l'IMEB i aquesta.

- Impulsar i supervisar l'aplicació de projectes d'inno¬
vació educativa i pedagògica a l'Escola Massana.

- Participar en les plataformes de treball que actuen
en la definició de necessitats formatives i planifi¬
cació dels ensenyaments d'arts plàstiques i dis¬
seny a la ciutat.

- Potenciar intercanvis d'experiències entre l'Escola
Massana i la resta de centres educatius d'arts
plàstiques i disseny de la ciutat.

- Orientar les necessitats formatives del professorat
en el marc de formació permanent institucional, i
en especial, del Pla d'Activitats de Formació Per¬
manent de Zona del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat.

Requisits addicionals-.
Personal dels grups A i B.

Mèrits complementaris:
Experiència professional fins a 5 punts, segons el

barem següent:
Direcció de serveis i programes educatius,
en l'entorn de l'administració educativa,
fins a 1 punt
Direcció de centres educatius, fins a 1,5 punts
Desenvolupament de tasques de coordi¬
nació educativa i pedagògica, especial¬
ment les relacionades amb l'ensenyament
d'arts plàstiques i disseny, fins a 2 punts
Direcció de serveis no educatius que ha¬
gin comportat tasques d'organització,
planificació i seguiment de resultats i
comandament de personal, fins a 0,5 punts

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

3. Informe sobre "Principals objectius i plans d'ac¬
tuació del Programa", valorat fins a un màxim de 5
punts, corresponent 2,5 punts al contingut de l'infor¬
me i els altres 2,5 punts a la defensa de l'informe en
entrevista personal.

4. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, singularment, la capacitat d'analitzar i pla¬
nificar el treball, la capacitat de liderar equips i la res¬
ponsabilitat en el desenvolupament del treball públic,
fins a 4 punts.

Puntuació mínima: 12 punts

Junta de valoració
Vocals complementaris/àries:
Sr. Vicent Tirado i Bausà, director de Serveis de

Planificació i Gestió de Centres de l'IMEB, o persona
en qui delegui.
Sr. Francisco Peralta i Tagüeña, cap del Servei

d'Ensenyaments Artístics de la Direcció de Planifica¬
ció i Gestió de Centres de l'IMEB, o persona en qui
delegui.

Sr. Joan Torrella i Reñé, cap del Departament
d'Administració i Recursos de la Gerència de Serveis
Personals de l'Ajuntament de Barcelona, o persona
en qui delegui.
Sra. Montserrat Señal i Ribera, secretària delegada

de l'IMEB, o persona en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.

r
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Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió i Administració de Personal, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 7è 1 r de la Llei de règim especial d'aquest
municipi, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. M. del Mar

Garsaball i Alloza, amb plena dedicació i retribució
assimilada al lloc de treball d'auxiliar pràctic de Ser¬
veis Socials, i assignar-li el lloc de treball de cap
d'Oficina amb el complement de destinació 18 i espe¬
cífic de responsabilitat corresponent al lloc de treball
1810X del catàleg vigent.
Barcelona, 31 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3939)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió i Administració de Personal, i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest
municipi, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. M. Lourdes

Ribera i Cabestany per ocupar el lloc de treball de se¬
cretària particular de l'alcalde, amb efectes de l'1 de
novembre de 1997.

Barcelona, 31 d'octubre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 3940)

»

fi
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ANUNCIS

Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona

Setembre 1997

?

Reclamació: Té el cotxe assegurat a tot risc, però
ni la companyia asseguradora ni l'agent volen fer-se
càrrec d'una reparació.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que el

client no havia abonat la pòlissa contractada i, per
tant, l'assegurança no havia entrat en vigor.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de setembre de 1997.
(Ret. 97/593)

Reclamació: Es va inscriure en una escola de mo¬

dels per a fer un curs i, junt amb els impresos de ma¬
trícula, va signar un crèdit creient que era la domici¬
liació bancària de les quotes.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que no pot

provar-se que la reclamant no sabés que signava un
crèdit i, d'altra banda, perquè ha assistit al curs du¬
rant quatre mesos sense haver fet efectiva cap men¬
sualitat. No obstant això, si així ho desitja, pot acabar
el mes que li resta per finalitzar el curs.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de setembre de 1997.
(Ret. 97/640)

Reclamació: Porta un conjunt de jaqueta i faldilla
(de seda 100%) a la tintoreria; li van fer malbé la faldi¬
lla i el conjunt ha quedat inservible.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que la recla¬

mant lliurarà la faldilla perquè es faci una nova taxa¬
ció que fixi la indemnització, que haurà d'abonar la
tintoreria. Un cop rebuda la taxació, s'enviarà a les
parts perquè al·leguin el que creguin més convenient,
i a continuació es dictarà el laude definitiu.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de setembre de 1997.
(Ret. 97/679)

Reclamació: Encarrega unes obres en un pis, en¬
tre les quals figurava la instal·lació d'una reixa de fer¬
ro. En rebre-la, va resultar que les mides no eren cor¬
rectes i no va poder instal·lar-la. Demana no pagar
l'import del desplaçament, perquè si les mides ha¬
guessin estat bé s'hauria estalviat aquest viatge.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que la recla¬

mant només haurà de pagar la meitat de l'import de
la factura.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 9 de setembre de 1997.

(Ret. 97/736)

Reclamació: La reclamant considera que la factu¬
ra del telèfon és excessiva, atès que viu sola des que
enviduà.
Laude: S'estima en part la reclamació, i la compa¬

nyia telefònica abonarà a la reclamant 4.000 pesse¬
tes, corresponents a l'aplicació de la quota reduïda
per viduïtat des del mes de gener.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1997.
(Ret. 97/527 bis)

Reclamació: Solia pagar entre 15.000 i 20.000
pessetes pel rebut del telèfon. Des del mes de gener
les factures han estat de 77.903 i 60.979 pessetes i
manifesta que el seu consum no és tan elevat.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que la

part reclamant no va complir el conveni de cobrament
fraccionat signat amb la companyia telefònica per al
pagament de les dues factures reclamades, per la
qual cosa se li va donar de baixa la línia.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1997.
(Ret. 97/720)

Reclamació: La part reclamant manifesta que
considerà abusiu l'import de la facturació del telèfon
dels anys 1991 al 1996, però rebé sempre com a
resposta de la companyia que els imports eren cor¬
rectes. Actualment, amb la factura detallada i con¬
nectada a Internet, els imports no han arribat en cap
cas a les xifres dels anys reclamats. Demana que li
retornin el que li van facturar de més durant aquell
període.
Laude: Es desestima la reclamació, en no haver-hi

cap indici que les trucades no s'haguessin fet des del
telèfon del reclamant, perquè en no haver-hi factura¬
ció detallada no es pot comprovar.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1997.
(Ret. 97/724)
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Reclamació: A la factura del telèfon, li inclouen
onze trucades a un número determinat, al qual no¬
més reconeix haver trucat dues o tres vegades.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que és

tècnicament impossible carregar trucades efectuades
des d'un telèfon a un altre, per la qual cosa queda
demostrat que totes les trucades reclamades s'han
efectuat des del domicili del reclamant.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1997.
(Ret. 97/738)

k k k

Reclamació: No està d'acord amb la facturació del
telèfon corresponent al període del 10 de maig de
1997 al 9 de juliol de 1997, de 56.541 pessetes, i al
període anterior, de 39.771 pessetes.
Laude: Es desestima la reclamació, tota vegada

que, examinada la línia, no hi ha cap indici d'anoma¬
lia ni manipulació, i per tant s'estima que les trucades
s'han efectuat des del telèfon de la reclamant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1997.
(Ret 97/705)

k k k

Reclamació: Va comprar una vídeo-consola i un
vídeo-joc per un import de 43.000 pessetes. Una part
d'aquest vídeo no funciona correctament. S'ha posat
en contacte amb la distribuïdora i el fabricant i li han
comunicat que aquest producte prové d'una importa¬
ció paral·lela i no funcionarà mai al 100%. Demana
que li tornin l'import abonat.
Laude: S'estima la reclamació i el reclamant haurà

de dipositar en la botiga reclamada la consola i el ví¬
deo-joc i l'establiment li abonarà les 43.400 pessetes
en el termini de quinze dies des de la notificació del
laude.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 16 de setembre de 1997.
(Ret 97/476)

k k k

Reclamació: Va portar un vídeo a reparar i de¬
manà un pressupost previ. Li van reparar sense que
hagués donat el seu vist-i-plau i li cobraren 8.100
pessetes. L'aparell segueix sense funcionar i ara li
demanen 17.000 pessetes per fer-li la nova repa¬
ració.
Laude: S'estima la reclamació la part reclamada

haurà de retornar al reclamant l'import abonat per per
la primera reparació, descomptant-ne l'import dels
components instal·lats, per la qual cosa la quantitat a
abonar serà de 4.100 pessetes.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 16 de setembre de 1997.
(Ret 97/716)

★ * *

Reclamació: Va comprar una joia valorada en
90.000 pessetes. Com que era l'última peça que
els quedava li van deixar el preu en 63.000 pesse¬
tes, i en anar a recollir-la després que la hi fessin a

mida, va comprovar que no era la mateixa que ha¬
via triat.
Laude: Es desestima la reclamació, ja que les

versions d'ambdues parts són contradictòries i no
acreditades en cap dels seus extrems, per tant la
pretensió de la reclamant no es pot estimar per
manca de proves.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 18 de setembre de 1997.
(Ret 97/734)

* * *

Reclamació: Va comprar un telèfon mòbil i li asse¬
guraren que disposava de cobertura en l'àrea on la
necessitava. En tot l'estiu ha estat mancat de cober¬
tura i demana que li retornin l'import abonat.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que el recla¬

mant lliurarà el telèfon mòbil a la companyia, i aques¬
ta li retornarà la quantitat de 10.000 pessetes, import
de l'adquisició del telèfon.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 18 de setembre de 1997.
(Ret 97/725)

k k k

Reclamació: Va adquirir un telèfon mòbil per un im¬
port de 46.900 pessetes. Durant l'any de garantia va ser
reparat fins a sis vegades per diferents motius, però mai
li varen solucionar les avaries. Un cop transcorregut
aquest període, va tornar a patir la mateixa avaria. De¬
mana que se li retorni l'import d'aquesta factura.
Laude: Es desestima la reclamació, atès que a la

vista que les al·legacions presentades per ambdues
parts són contradictòries i no es pot efectuar cap
comprovació tècnica de l'aparell en qüestió perquè ha
estat donat de baixa, no es pot comprovar si hi han
existit o no problemes o defectes d'origen.
S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1997.
(Ret 97/703)

k k k

Reclamació: Va comprar un televisor, el qual se li
ha espatllat diverses ocasions i mai no l'hi han repa¬
rat bé. Demana que li canviïn per un de nou.
Laude: Les parts s'avenen en el sentit que l'em¬

presa reclamada recollirà el televisor del domicili del
reclamant, el tindrà en observació i, si cal, el repararà
perquè quedi en perfecte estat, sense cap càrrec per
al reclamant.

S'aprova per unanimitat.
Barcelona, 25 de setembre de 1997.
(Ret 97/729)

k k k

Reclamació: Va requerir els serveis d'un tècnic
per a reparar l'escalfador d'aigua. Li van dir que l'im¬
port del desplaçament era de 1.900 pessetes tant si
era a Barcelona com fora. Un cop reparada l'avaria, li
cobraren 3.500 pessetes de desplaçament, al·legant
que el seu domicili era Castelldefels. La part recla¬
mant fa constar que el tècnic que li va fer la reparació
pertany a una empresa diferent a la que ell va trucar.
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Laude: Es desestima la reclamació, ja que tot i
reconeixent que l'empresa a la qual va trucar el re¬
clamant va donar-li una mala informació sobre els
preus, no la'n poden fer responsable, ja que no s'ha
pogut demostrar la relació entre l'empresa que va

donar la informació i la que efectivament va realitzar
la reparació.
S'aprova per unanimitat
Barcelona, 25 de setembre de 1997.

(Ref. 97/755)

Concursos

Per resolució de l'Alcaldia, de data 10 d'octubre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte de serveis de processat fotogrà¬
fic per a la Guàrdia Urbana, durant l'any 1998,
d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 217/98.

Núm. de contracte: 97003765.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Serveis de processat fo¬
togràfic per a la Guàrdia Urbana.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dotze mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 3.560.000 pessetes.
A càrrec del pressupost municipal de 1998:

3.560.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 71.200 pessetes.
Definitiva: 142.400 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Secretaria Delegada del Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:
a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar des del següent al de la publicació de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
3a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 21 d'octubre de 1997. La secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Per resolució de l'Alcaldia, de data 24 d'octubre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte de subministrament de 1.050

jerseis de coll rodó per al personal de la Guàrdia Ur¬
bana, durant l'any 1997.

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 336/97.

Núm. de contracte: 97004061.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Subministrament de 1.050
jerseis de coll rodó per al personal de la Guàrdia
Urbana, durant l'any 1997.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dos mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 4.555.950 pessetes.
A càrrec del Pressupost Municipal de 1997:

4.555.950 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 91.119 pessetes.
Definitiva: 182.238 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Data límit d'obtenció de documents i informa¬

ció: Fins al dia anterior al de la presentació de
pliques.

7. Requisits específics del contractista:
a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:
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a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar des del següent al de la publicació de
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

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

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997. La secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Per resolució de l'Alcaldia, de data 24 d'octubre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte relatiu a les obres d'ampliació i
arranjament de les dependències de la U.T. de
Sants-Montjuïc de la Guàrdia Urbana durant l'any
1997, d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 299/97.
Núm. de contracte: 97002427.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Obres d'ampliació i arran¬

jament de les dependències de la UT de Sants-
Montjuïc, durant l'any 1997.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Cinc mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 15.366.287 pessetes.
A càrrec del Pressupost Municipal de 1997:

15.366.287 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 307.325 pessetes.
Definitiva: 614.650 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.

Data límit d'obtenció de documents i informació:
Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.

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

8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del

dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 29 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta. Si l'últim dia s'escau en
dissabte, s'hauran de presentar en el Registre
General de l'Ajuntament, situat a la plaça de Sant
Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núm. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins el dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 28 d'octubre de 1997. La secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
★ * *

Per resolució de l'Alcaldia, de data 24 d'octubre
de 1997, es va aprovar el plec de clàusules adminis¬
tratives particulars que ha de regir el concurs per a
l'adjudicació del contracte relatiu a la senyalització
horitzontal de la ronda de Dalt en tot el tram com¬

près dins del terme municipal de Barcelona (Nus de
la Trinitat a la cruïlla amb l'avinguda de la Diagonal),
es convoca concurs d'acord amb les condicions se¬

güents:
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat

de Transports i Circulació.
c) Número d'expedient: 650/97.

Número de contracte: 97003874.
2 Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: El que figura a l'en¬
capçalament d'aquest inici.

b) Divisió per lots i número: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Dos mesos.

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

4. Pressupost base de la licitació:
Import total 8.000.000 de pessetes, quantitat que
anirà a càrrec del Pressupost municipal de 1997.

5. Garanties:
Provisional: 160.000 pessetes.
Definitiva: 320.000 pessetes.

6. Informació i obtenció de documentació:
a) Entitat: Negociat de Transports i Circulació.
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b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-
10, 2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 48 i 302 34 49.
e) Telefax: 402 34 71.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

Classificació del contractista d'obres: grup G, sub¬
grup 5, categoria c.
Classificació de l'empresa de serveis: grup III,
subgrup 5, categoria c.

8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins les 12 hores

del dia en què es compleixin vint-i-sis dies na¬
turals a comptar del següent a l'últim dels
anuncis publicats. Si s'escau en dia inhàbil o
dissabte, s'entendrà prorrogat el termini fins al
dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La que s'indica en
la clàusula 24 del plec de clàusules adminis¬
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: La indicada al punt 6.
Si l'últim dia s'escau en dissabte, es presenta¬
ran en el Registre General de l'Ajuntament, si¬
tuat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta
baixa, de Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat
a mantenir la seva oferta: Tres mesos.

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

10, 3a planta.
c) Localitat i codi: Barcelona 08002.
d) Data: Al següent dia hàbil (llevat que sigui dis¬

sabte) de la presentació d'ofertes.
e) Hora: 12 hores.

10. Despesa d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 29 d'octubre de 1997, la secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
★ * *

Per resolució de l'Alcaldia, de data 24 d'octubre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte de serveis relatiu al manteni¬
ment de les instal·lacions de prevenció i extinció
d'incendis instal·lades als immobles i vehicles de la
Guàrdia Urbana, durant el període comprès entre P1
de gener de 1998 i el 31 de desembre de 1999,
d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 204/98.

Núm. de contracte: 97003901.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Serveis de manteniment
de les instal·lacions de prevenció i extinció d'in¬
cendis instal·lades als immobles i vehicles de
la Guàrdia Urbana, durant el període comprès
entre l'1 de gener de 1998 i el 31 de desembre
de 1999.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Vint-i-quatre mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 5.000.000 de pessetes.
A càrrec del Pressupost municipal de 1998:

2.500.000 pessetes.
A càrrec del Pressupost municipal de 1999:

2.500.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 100.000 pessetes.
Definitiva: 200.000 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del

dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
al Butlletí Oficial de la Província.

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núm. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 31 d'octubre de 1997. La secretària de¬

legada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Per resolució de l'Alcaldia, de 3 de novembre de
1997, es va aprovar el plec de clàusules administrati¬
ves particulars que ha de regir el concurs per a l'adju¬
dicació del contracte relatiu a les obres de centralitza¬
ció de les interseccions regulades mitjançant semàfors
emplaçades en l'avinguda de la Mare de Déu de
Montserrat, d'acord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de

Transports i Circulació.
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c) Número d'expedient: 647/97.
Numero de contracte: 97003714.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: La que figura a l'encapça¬

lament d'aquest anunci.
b) Divisió per lots i número: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Sis mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 20.540.110 pessetes, quantitat que

anirà a càrrec del Pressupost Municipal de 1997.
5. Garanties:
Provisional: 410.802 pessetes.
Definitiva: 821.604 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Negociat de Transports i Circulació.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 48 i 402 34 49.
e) Telefax: 402 34 71.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup I, subgrup 1 i 8, categoria C.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del
dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anun¬
ci. Si escau en dia inhàbil o dissabte, s'entendrà
prorrogat el termini fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La que s'indica en la
clàusula 24 del plec de clàusules particulars admi¬
nistratives.

c) Lloc de presentació: La indicada en el punt 6.
Si l'últim dia s'escau en dissabte, es presentaran
en el Registre General de l'Ajuntament, situat a la
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de
Barcelona.

d) Termini durant ei qual el licitador estarà obligat a
mantenir la seva oferta: Tres mesos.

9. Obertura de les ofertes:

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

3a planta.
c) Localitat i codi: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes.
e) Hora: 12 hores.

10. Despeses de l'anunci: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 10 de novembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Per acord del Consell Plenari, de data 24 d'octubre
de 1997, es va aprovar el plec de clàusules adminis¬
tratives particulars que ha de regir el concurs per a
l'adjudicació del contracte relatiu al manteniment, re¬
paració i adaptació de les instal·lacions semafòri-
ques, sistemes de regulació, control i vigilància del
trànsit i ajuda a l'explotació dels sistemes dinàmics,
d'acord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de

Transports i Circulació.
c) Núm. d'expedient: 600/98

Lot núm. 1: contracte núm. 97004009.
Lot núm. 2: contracte núm. 97004010.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Manteniment, reparació i

adaptació de les instal·lacions semafòriques, sis¬
temes de regulació, control i vigilància del trànsit i
ajuda a l'explotació dels sistemes dinàmics.

b) Divisió per lots i núm.: Sí.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Dos anys.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total lot núm. 1: 788.139.232 pessetes (IVA

inclòs).
Import total lot núm. 2: 378.752.000 pessetes (IVA

inclòs).
Quantitats que aniran a càrrec dels Pressupostos

Municipals de 1998, 1999 i 2000.
5. Garanties:
Provisional:
- Lot núm. 1: 15.762.785 pessetes.
- Lot núm. 2: 7.575.040 pessetes.
Definitiva:

Lot núm. 1: 31.525.569 pessetes.
Lot núm. 2: 15.150.080 pessetes.

6. Informació i obtenció de documentació:
a) Entitat: Negociat de Transports i Circulació.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 48 i 402 34 49.
e) Telefax: 402 34 71.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:
Classificació: Contractista de serveis: grup III, sub¬

grup 7, categoria D.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del
dia 7 de gener de 1998.

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

c) Lloc de presentació: La indicada en el punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a

mantenir la seva oferta: Tres mesos.

9. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núms. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: 8 de gener de 1998.
e) Hora: 10 hores.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
11. Data de tramesa de l'anunci al DOCE: 17 de

novembre de 1997.

Barcelona, 14 de novembre de 1997. El secretari
general, Romà Miró i Miró.
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Per resolució de l'Alcaldia, de data 17 de novembre
de 1997, es va aprovar el plec de clàusules adminis¬
tratives particulars que ha de regir el concurs per a
l'adjudicació del contracte relatiu a la realització de
les obres pels treballs de centralització de les ins¬
tal·lacions semafòriques que regulen el trànsit en les
interseccions de la zona del carrer de les Navas de
Tolosa, entre el carrer de la Indústria i la plaça de
Maragall, d'acord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de

Transports i Circulació.
c) Núm. d'expedient: 651/97.

Núm. de contracte: 97004552.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: El que figura a l'encapça¬
lament d'aquest anunci.

b) Divisió per lots i num.: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Sis mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 8.798.251 pessetes, quantitat que ani¬

rà a càrrec del Pressupost Municipal de 1997.
5. Garanties:
Provisional: 175.965 pessetes.
Definitiva: 351.930 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Negociat de Transports i Circulació.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 48 i 402 34 49.
e) Telefax: 402 34 71.

Data límit d'obtenció de documents i informació:
Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista:
Classificació: grup I, subgrup 1 i 8, categoria c.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del
dia en què es compleixin tretze dies naturals a
comptar del següent de la publicació de l'anunci.
Si s'escau en dia inhàbil o dissabte s'entendrà
prorrogat el termini fins al dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 29 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: La indicada en el punt 6. Si
l'últim dia s'escau en dissabte, es presentaran en
el Registre General de l'Ajuntament, situat a la
plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de
Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a
mantenir la seva oferta: Tres mesos.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núms. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes.
e) Hora: 12 hores.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 17 de novembre de 1997. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

Per delegació de l'Alcaldia, de data 18 de novem¬
bre de 1997, el gerent del Sector de la Via Pública va
aprovar ei plec de clàusules administratives particu¬
lars que ha de regir el concurs per a l'adjudicació del
contracte relatiu als serveis de neteja dels diferents
Parcs del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament du¬
rant l'any 1998, d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 503/98.

Núm. de contracte: 97004704.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Serveis de neteja dels di¬
ferents Parcs del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvament durant l'any 1998.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dotze mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 37.100.000 pessetes. A càrrec del

Pressupost Municipal de 1998: 37.100.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 742.000 pessetes.
Definitiva: 1.484.000 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin tretze dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
al BOP

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núm. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
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inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent,

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Per delegació de l'Alcaldia, de data 18 de novem¬
bre de 1997, el gerent del Sector de la Via Pública va
aprovar el plec de clàusules administratives particu¬
lars que ha de regir el concurs per a l'adjudicació del
contracte relatiu a les obres de manteniment dels edi¬
ficis i instal·lacions adscrits a la Guàrdia Urbana du¬
rant l'any 1998, d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 216/98.
Núm. de contracte: 98004705.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Obres de manteniment

dels edificis i instal·lacions adscrits a la Guàrdia
Urbana durant l'any 1998.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dotze mesos.

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

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 9.000.000 de pessetes. A càrrec del

Pressupost Municipal de 1997: 9.000.000 de pesse¬
tes.

5. Garanties:
Provisional: 180.000 pessetes.
Definitiva: 360.000 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin vint-i-sis dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
al BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 29 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Sector de la Via Pública.

b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,
núm. 8-10, 3a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
* * *

Per delegació de l'Alcaldia, de data 18 de novem¬
bre de 1997, el gerent del Sector de la Via Pública va
aprovar el plec de clàusules administratives particu¬
lars que ha de regir el concurs per a l'adjudicació del
contracte relatiu al subministrament de 76 terminals
portàtils per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment durant l'any 1997, d'acord amb les condicions
següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 593/97.
Núm. de contracte: 97004706.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de 76

terminals portàtils per al Servei d'Extinció d'Incen¬
dis i Salvament, durant l'any 1997.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dues setmanes, a partir del

següent al de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 13.180.000 pessetes. A càrrec del

Pressupost Municipal de 1997: 13.180.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 527.200 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin tretze dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
al BOP.

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del
Sector de la Via Pública, plaça de Carles Pi i
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Sunyer, núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona.
Si l'últim dia s'escau en dissabte, es presentaran
en el Registre General de l'Ajuntament, situat a
la plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de
Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núm. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Per delegació de l'Alcaldia, de data 18 de novem¬
bre de 1997, el gerent del Sector de la Via Pública va
aprovar el plec de clàusules administratives particu¬
lars que ha de regir el concurs per a l'adjudicació del
contracte relatiu al subministrament de 55 terminals
de ràdio mòbils i dues consoles per al Servei d'Extin¬
ció d'Incendis i Salvament durant l'any 1997, d'acord
amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 594/97.
Núm. de contracte: 97004707.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de 55

terminals ràdio mòbils i dues consoles per al
Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament durant
l'any 1997.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Dues setmanes, a partir del

dia següent al de la formalització del contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.

c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 6.820.000 pessetes. A càrrec del Pres¬

supost Municipal de 1997: 6.820.000 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 272.800 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via
Pública.

b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núm. 8-10,
2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 402 34 04 i 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior al de la presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista:

a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del
dia en què es compleixin tretze dies naturals a
comptar del següent al de la publicació de l'anunci
al BOP.

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

c) Lloc de presentació: Secretaria Delegada del Sec¬
tor de la Via Pública, plaça de Carles Pi i Sunyer,
núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barcelona. Si l'últim
dia s'escau en dissabte, es presentaran en el Re¬
gistre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de
Sant Miquel, núm. 1, planta baixa, de Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça del Doctor Carles Pi i Sunyer,

núm. 8-10, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El dia hàbil següent (llevat que sigui dissab¬

te) de la presentació d'ofertes. Si s'escau en dia
inhàbil o dissabte, s'entendrà prorrogat el termini
fins al dia hàbil següent.

e) Hora: 10 hores.
10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.
Barcelona, 18 de novembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núme¬
ro 18196/96 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 7 del mercat
municipal de les Corts, es notifica a la titular de l'auto¬
rització d'ús de la parada esmentada, Sra. Lídia Abad
i Marín, a l'últim domicili conegut de la qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,
que el primer tinent d'alcalde, per delegació de l'Al¬
caldia de data 31 de gener de 1996, ha disposat en
data 10 de juliol de 1997:

"Imposar a la Sra. Lídia Abad i Marín, titular de l'au¬
torització d'ús de la parada núm. 7 del mercat munici¬
pal de les Corts, la sanció de pèrdua de l'autorització
que empara l'ús de l'esmentat lloc, per comissió de la
infracció assenyalada a l'article 6.3) i 42.1) de la matei¬
xa Ordenança (per manca de pagament del cànon tri¬
mestral), declarar caducada l'esmentada autorització;
vacant la parada esmentada i requerir la titular perquè,
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 la parada a disposició de l'Ad¬
ministració, lliure, vàcua i expedita; dins els 8 dies se¬
güents a l'expiració del termini esmentat, i en cas de
no haver procedit al desallotjament, assenyalar el cin¬
què dia hàbil a les 9 hores per a la pràctica de la dili¬
gència de llançament designar la directora del mercat
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de les Corts, perquè efectuï l'expressada diligència
amb absoluta indemnitat per a l'erari municipal, assisti¬
da del personal auxiliar de la Policia Municipal que es¬
timi necessari i amb la facultat de reclamar directament
l'auxili de la força pública, si així calgués, per a l'exacte
compliment de la comesa que li ha estat assignada.
Aquesta sanció s'aplica en base al principi de propor¬
cionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/92 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gradua¬
ció de la sanció aplicada: l'existència d'intencionalitat o
reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats, i la re¬
incidència per comissió". Signat: el gerent.
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 de l'ende¬
mà 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 del recurs d'alçada es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l'endemà de la notificació de la desestimació,
quan 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, 16 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

★ * ★

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núme¬
ro 18244/96 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
proposta de caducitat de la parada núm. 7 del mercat
municipal de les Corts, es notifica a la titular de l'auto¬
rització d'ús de la parada esmentada, Sra. Lídia Abad
i Marín, a l'últim domicili conegut de la qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,
que el primer tinent d'alcalde, per delegació de l'Al¬
caldia de data 31 de gener de 1996, ha disposat en
data 10 de juliol de 1997:
"Imposar a la Sra. Lídia Abad i Marín, titular de l'au¬

torització d'ús de la parada núm. 7 del mercat munici¬
pal de les Corts, la sanció de pèrdua de l'autorització
que empara l'ús de l'esmentat lloc, per comissió de la
infracció assenyalada a l'article 42.i) de la mateixa
Ordenança (per parada tancada sense autorització
municipal des del 26 de juliol), declarar caducada
l'esmentada autorització; vacant la parada esmenta¬
da i requerir la titular perquè, 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 la parada a disposició de l'Administració, lliure,
vàcua i expedita dins els 8 dies següents a l'expiració
del termini esmentat, i en cas de no haver procedit al
desallotjament, assenyalar el cinquè dia hàbil a les 9
hores per a la pràctica de la diligència de llançament,
designar la directora del mercat de les Corts, perquè
efectuï l'expressada diligència amb absoluta indemni¬
tat per a l'erari municipal, assistida del personal auxi¬
liar de la Policia Municipal que estimi necessari i amb
la facultat de reclamar directament l'auxili de la força

pública, si així calgués, per a l'exacte compliment de
la comesa que li ha estat assignada. Aquesta sanció
s'aplica en base al principi de proporcionalitat recollit
a l'article 131 de la Llei 30/92 de RJAP i PAC, consi¬
derant com a criteri per a la graduació de la sanció
aplicada: l'existència d'intencionalitat o reiteració, la
naturalesa dels perjudicis causats, i la reincidència
per comissió". Signat: el gerent.
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 de l'ende¬
mà 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 resolu¬
ció. Contra la desestimació del 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, 16 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

★ ★ *

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núm.
19455/97 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
caducitat de la parada núm. 16 del mercat municipal
de Sagrada Família, es notifica a la titular de l'autorit¬
zació d'ús de la parada esmentada, Sra. Marisa Agu¬
lló i Camarasa, a l'últim domicili conegut de la qual
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, que el primer tinent d'alcalde, per delegació
de l'Alcaldia de data 31 de gener de 1996, ha dispo¬
sat en data 17 de juliol de 1997:
"Imposar a la Sra. Marisa Agulló i Camarasa, titu¬

lar de l'autorització d'ús de la parada núm. 16 (gale¬
ria comercial) del mercat municipal de la Sagrada
Família, la sanció de pèrdua de l'autorització que
empara l'ús de la parada esmentada, per comissió
de la infracció assenyalada a l'article 42.1) en relació
amb el 61.3 (per la manca de pagament del cànon
trimestral) de l'Ordenança municipal de mercats; de¬
clarar caducada l'esmentada autorització; vacant la
parada esmentada i requerir la titular perquè, 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 la parada a disposició
de l'Administració lliure, vàcua i expedita dins els
vuit dies següents a l'expiració del termini esmentat
i, en cas de no haver procedit al desallotjament,
assenyalar eI cinquè dia hàbil a les nou hores per a
la pràctica de la diligència de llançament, designar
el director del mercat municipal de Sagrada Família i
l'auxiliar de zona perquè, junts o separats, efectuïn
l'expressada diligència amb absoluta indemnitat per
a l'erari municipal, assistits del personal auxiliar de
la policia municipal que estimin necessari i amb la
facultat de reclamar directament l'auxili de la força
pública si així calgués per a l'exacte compliment de
la comesa que els ha estat assignada. Aquesta san-
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ció s'aplica en base al principi de proporcionalitat re¬
collit 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'intencionalitat o reite¬
ració, la naturalesa dels perjudicis causats i la reinci¬
dència 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 noti¬
fiqui la resolució. Contra la desestimació del recurs
d'alçada es podrà interposar recurs contenciós ad¬
ministratiu davant la Sala corresponent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos comptats des de l'endemà de la notifica¬
ció de la desestimació, quan aquesta hagi estat ex¬
pressa, o en el termini d'un any comptat des de la
data de presentació del recurs d'alçada, si aquest
fos tàcitament desestimat.
Barcelona, 16 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

Anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província dels núm. 235 al 261

Concursos

- 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 municipals següents:
Impremta Municipal i Edifici Novíssim.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
realització de l'auditoria economicofinancera dels
estats de comptes anuals del grup econòmic mu¬
nicipal corresponents a l'exercici pressupostari
de 1997.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a l'arranjament de les voreres (Front
mercat Mare de Déu de Port, carrer de la Mare de
Déu de Port, entre els carrers dels Alts Forns i del
Foc) del Districte de Sants-Montjuïc.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'accessibilitat a la via pública del Districte
de Sant Martí, trams carrer de Pallars entre car¬
rers de Bac de Roda i de Marià Aguiló, i carrer de
Concili de Trento entre carrers de Bac de Roda i
del Treball.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de telemarketing per a la recerca, identificació
i concertació de visites.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de recerca, identificació i telemàrqueting de
persones físiques i jurídiques.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei de neteja als CEIP Jara i Ca¬
salot, a l'edifici del l'IMEB i a la biblioteca Artur
Martorell.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
les obres de supressió de barreres arquitectòni¬
ques i d'accessibilitat a la via pública, per un im¬
port de 37.927.728 pessetes a càrrec de pres¬
supost de l'any 1997.
(Dia 1)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'or¬
denació del carrer de Rubén Darío (tram carrer
Gran/Bascònia) 2a fase: enllumenat i arbrat.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius a
l'enderroc i treballs d'obertura a la ronda del
Guinardó, lot I, i a l'enderroc i treballs d'obertura a
la ronda del Guinardó, lot II.
(Dia 3)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament de dues ambulàncies tipus UCI-
mòbil per al Servei d'Extinció d'Incendis i Salva¬
ment, durant el període comprès entre l'1 de ge¬
ner de 1997 i el 31 de desembre de 1998.

- 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 (2a fase-sector: club, pisci¬
na, gimnàs, serveis abonats).

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'accessibilitat a la via pública, al Districte
de les Corts (Av. Diagonal).

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a l'accessibilitat de la via pública (Creu
Coberta/Sants) del Districte de Sants-Montjuïc.
(Dia 4)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres corresponents al projecte d'ordenació del
carrer d'Eduard Conde.
(Dia 9)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'adaptació dels edificis municipals del Dis¬
tricte de Sant Andreu al Pla d'accessibilitat de
Barcelona 1996-2005.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius a:
aprenent/a de manipulació d'aliments frescos-es-
pecialitat peixateria; aprenent/a de serveis de cuina
ràpida; aprenent/a de serveis de cuina; i aprenent/a
de sistemes complementaris a la construcció.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
dacció del projecte i la direcció de les obres d'ur¬
banització de la rambla de Sant Adrià.
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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 i la direcció de les obres de
remodelació del passeig de Torres i Bages.
(Dia 10)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'ela¬
boració del Pla d'emergència exterior del Port de
Barcelona per a 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a
la urbanització de les escales del passatge del
Dipòsit.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius a: el
servei per a la gestió del II Fòrum del Projecte
Barcelona 2001; al subministrament de mobiliari
per a la planta baixa del Palau de la Virreina; i al
disseny de la cavalcada i construcció de les car¬
rosses dels reis 1998.
(Dia 11)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'or¬
denació del carrer de Montpeller i la construcció
de nous embornáis al barri del Bon Pastor.
(Dia 15)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al dis¬
seny, producció, i gestió d'infraestructura i mun¬
tatge de l'estand municipal al 35è festival de la
infància i de la joventut.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'adaptació dels museus de la Indumentà¬
ria, de la Ceràmica i de la Música, del Pla d'ac¬
cessibilitat de Barcelona 1996-2005.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de reforç i consolidació estructural del Mu¬
seu de Zoologia.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu ai Pro¬
jecte de reconversió de la piscina Ignasi Iglesias.
(Dia 16)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament i instal·lació de sistemes de detecció
d'incendis al Museu Tèxtil d'Indumentària i al Mu¬
seu de Zoologia.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
concessió de la gestió del pavelló poliesportiu del
Raval.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
alització de les obres compreses al Projecte de
recuperació de l'abocador de residus sòlids ur¬
bans com a Jardí Botànica de Barcelona Obra Ci¬
vil, 1a fase a.

(Dia 18)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
millora de pista i entorns del carrer d'Albert
Llanas, fase II.
(Dia 21)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la

prestació del servei de neteja als centres depen¬
dents de l'IMEB que es relacionen.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
paració de la façana del col·legi públic Pràctiques
I (Jaume I) 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
remodelació de la coberta del gimnàs del Ceip
Pràctiques I (Jaume I) 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 re¬
paració de la façana i les cornises del col·legi pú¬
blic Lluís Vives del Districte de Sants-Montjuïc.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
remodelació de la coberta del col·legi públic
Pràctiques I (Jaume I) del Districte de Sants-
Montjuïc.
(Dia 23)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes d'obres i ser¬
veis que es relacionen.
(Dia 24)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
novació de les cobertes del CEIP Ciutat Comtal i
el CEIP Marinada.
(Dia 25)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de la fase 3A dels dipòsits de regulació i
tractament primari del sanejament de Barcelona,
obra civil i instal·lacions del dipòsit de carrer de
Bori i Fontestà.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de la fase 3B dels dipòsits de regulació i trac¬
tament primari del sanejament de Barcelona, tele¬
control del dipòsit del carrer de Bori i Fontestà.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de la fase 2A dels dipòsits de regulació i
tractament primari del sanejament de Barcelona,
obra civil i instal·lacions del dipòsit de la Zona Uni¬
versitària.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de la fase 2B dels dipòsits de regulació i
tractament primari del sanejament de Barcelona,
telecontrol del dipòsit de la Zona Universitària.
(Dia 29)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de reparació parcial de la coberta del CP
Ramon Llull.

(Dia 31)

Cancel·lació de les garanties
donades per:

- Eduard Soler i Fisas, per l'assistència i defensa
jurídiques dels membres de la Guàrdia Urbana i
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del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments, du¬
rant el període comprès entre l'1 de març de 1996
i el 28 de febrer de 1997.

(Dia 24)
- Obras y Contratas Penta, SA, per les obres del

Projecte d'adequació a l'accés a la Sala Hipòstila
del Parc Güell, zona Baldiri Reixach.
(Dia 28)

- Construcciones Zeta 3, SA, per les obres de mi¬
llora de l'arranjament de la superfície de l'apar¬
cament situat a la cruïlla Pare Claret-Passeig
Maragall.

} (Dia 31)

Informació pública
- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de

1997, d'aprovar la constitució de la Junta de com¬
pensació de la Unitat d'actuació núm. 3 del Peri
Diagonal-Poblenou.

- De l'acord de l'Alcaldia, de 24 de juliol de 1997,
d'iniciar els tràmits per a l'adquisició, pel sistema
d'expropiació, de les finques núms. 150-152 i 154
de la Carretera de Ribes.

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de
1997, d'aprovar definitivament la relació de béns i
drets que s'adjunta i declarar iniciada la expropia¬
ció d'aquests béns i drets.
(Dia 1)

- A causa d'un error no imputable a la gestió
d'aquest Ajuntament, ha aparegut publicat en el
BOP núm. 180, de 29 de juliol de 1997, de forma
errònia, un anunci d'aquest Ajuntament referent a
l'Ordenança de condicions de protecció contra in¬
cendis.
Donat la seva il·legible publicació en alguns dels
seus apartats, es torna a realitzar de forma ínte¬
gra la inserció del referit anunci.
A efectes legals no es considerarà vàlida la prime¬
ra publicació.

- De l'acord del Consell Plenari, de 22 de juliol de
1997, d'adscriure les dependències de l'antic Pa¬
tronat Municipal de Guarderies Infantils a l'IMEB.
(Dia 3)

- De l'acord municipal d'aprovar definitivament el
Projecte d'urbanització de l'espai interior de l'i¬
lla compresa entre els carrers de Còrsega, de
Sicília, de la Indústria i de Nàpols amb les modifi¬
cacions derivades del resultat de la informació
pública.

- De l'acord municipal, de 14 de juliol de 1997,
d'aprovar definitivament el Projecte d'eixampla¬
ment del carrer de Llobregós entre el carrer de
Fastenrath i la rambla del Carmel, en no haver-
s'hi presentat al·legacions en contra.
(Dia 4)

- De l'acord del Consell Plenari, de 27 de juny
de 1997, d'aprovar definitivament els Estatuts de
l'Institut Municipal de Persones amb Disminu¬
ció, en no haver-s'hi presentat al·legacions en
contra.

(Dia 7)
- De l'acord del Consell Plenari, de 29 de maig de

1997, d'esmenar el Projecte de compensació de
la Unitat d'actuació núm. 4 de la Modificació del

Pla General Metropolità per a millores dotacionals
al conjunt històric de l'Eixample.
(Dia 9)

- De l'acord municipal, de 14 de juliol de 1997,
d'aprovar definitivament el Projecte d'urbanització
d'un vial mixt entre els carrers de Segur, núm. 32 i
de Samaniego, núm. 31, en no haver-s'hi presen¬
tat al·legacions en contra.
(Dia 10)

- De l'acord municipal, de 6 de juny de 1997,
d'aprovar definitivament el Projecte d'urbanització
del sòl viari corresponent al de l'estudi de detall
del Polígon delimitat pels carrer del Segre, del
Doctor Santponç, de Josep Soldevila, de Borriana
(A), i pels carrers del Segre, de Borriana i de
Josep Soldevila (B).
(Dia 11)

- De l'acord municipal, de 17 de juny de 1997,
d'aprovar definitivament el projecte d'urbanitza¬
ció limitat pels carrers de Berenguer de Palou,
del Camp del Ferro, del Rec Comtal i l'anomenat
A, corresponent al subàmbit I del Sector IX
(Berenguer de Palou), de la modificació del PGM
al Sector Sant Andreu-Sagrera, en no haver-s'hi
presentat al·legacions en contra.

- De l'acord municipal, de 17 de juny de 1997,
d'aprovar definitivament e projecte d'urbanització
d'iniciativa privada del subàmbit I del Sector I (Co-
lorants-Renfe), de la modificació del PGM en el
Sector Sant Andreu-Sagrera; carrers de Palomar,
de Cinca, de Joan Torras i l'andana de l'Estació
de Barcelona.
(Dia 14)

- De l'acord municipal, de 22 de setembre de
1997, d'aprovar inicialment el projecte de repar-
cel·lació voluntària de la Unitat d'actuació núm.
27 del Pla especial de reequipament i millora de
la Prosperitat.
(Dia 17)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 14 de juliol de 1997,
d'aprovar inicialment la relació de béns i drets,
que s'adjunta, afectats de 13 Hs i relativa a les
actuacions aïllades A i C del Peri Diagonal-
Poblenou.

(Dia 18)
- De l'acord de l'Alcaldia, de 14 de juliol de 1997,

d'aprovar inicialment el projecte de modifica¬
ció dels límits de la Unitat d'actuació núm. 1 del
Pla especial de reforma interior del Sector nord
de la Barceloneta que comprèn la illa defini¬
da pels carrers de Balboa i de Ginebra, l'a¬
vinguda De Cermeño i el passeig de Salvat-
Papasseit.
(Dia 21)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre
de 1997, de modificar per a l'exercici 1998 i suc¬
cessius les ordenances reguladores dels preus
públics núm. 5.1, per a la utilització privativa del
domini públic municipal i núm. 5.3, per estacio¬
nament de vehicles.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, de modificar les ordenances fiscals se¬

güents: ordenança fiscal general; núm. 1.2 impost
sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3 im¬
post sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana; núm. 2.1 impost sobre cons¬
truccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1 taxes
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per serveis generals; num. 3.2 taxes de serveis de
Bombers; núm. 3.3 taxes de cementiris; núm. 3.4
taxes per serveis urbanístics; núm. 3.5 taxa de re¬
collida d'escombraries; núm. 3.7 serveis de mer¬
cats; núm. 3.8 taxes per serveis d'inspecció i pre¬
venció sanitària; núm. 3.9 prestació de la Guàrdia
Urbana i circulacions especials; i núm. 4 contribu¬
cions especials.

- De l'acord municipal, de 25 de juliol de 1997,
d'aprovar inicialment el Projecte modificat de
remodelació de la Gran Via entre la plaça d'Es¬
panya i el carrer de la Química (plaça d'Ildefons
Cerdà).
(Dia 25)

Notificacions

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient de constitució d'un dret de
superfície sobre el solar de propietat municipal de
1.670,19 m2 de superfície, situat al carrer de
Garigliano, núms. 23-27, a favor de la Generalitat
de Catalunya.

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la cessió d'ús gra¬
tuïta a l'entitat La Formiga Martinenca, SCCL,
dels locals de propietat municipal situats a la fin¬
ca núm. 580 del carrer de Mallorca, per a desen¬
volupament de les seves activitats.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada 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 vigent
en aquest Ajuntament.

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades 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 vigent
en aquest Ajuntament.
(Dia 1)

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances municipals de neteja.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances municipals de neteja.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica de la Unitat d'actuació
núm. 9-B del Pla de Vores de la Ronda de Dalt, a
l'avinguda del Jordà.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.

- A les persones que es relacionen, sobre l'aprova¬
ció definitiva del projecte d'urbanització dels ter¬
renys compresos a la traça de l'avinguda Diago¬
nal i els carrers d'Espronceda i Bilbao, dins l'àmbit
de la Unitat d'actuació núm. 9 del Peri Diagonai-
Poblenou.

- A JBO Shoppings, SL, titular de l'autorització d'ús
del local comercial núm. 5 del mercat municipal
de la Sagrada Família, sobre la imposició de la
sanció de pèrdua de l'autorització d'ús del local
esmentat, per manca de pagament del fracciona¬
ment dels cànons trimestrals.
(Dia 4)

- A les persones interessades, sobre l'exposi¬
ció al públic de l'expedient relatiu a la modifi¬
cació del PGM, al terme municipal de Barce¬
lona, per a la ubicació de l'escola Orlandai a
Can Ponsic.

- A la Sra. Francisca Martín i Fernández, titular de »
l'autorització d'ús de la parada núm. 36 del mercat
municipal del Port, sobre la imposició de la sanció
de pèrdua de l'autorització d'ús de la parada es¬
mentada, per parada tancada sense autorització
municipal des del mes d'agost de 1996. i

- Al Sr. Jorge Miralles i Brugués, titular de l'autorit¬
zació d'ús de les parades núms. 150 i 160 del
mercat municipal de les Corts, sobre la imposició
de la sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de
las parades esmentades, per parada tancada
sense autorització municipal.

- Al Sr. Francisco J. Gallardo i Ramos titular de
l'autorització d'ús de la parada núm. 30 del mercat
municipal d'Hostafrancs, sobre l'anul·lació de la
resolució que imposava la sanció econòmica de
25.000 pessetes, la desestimació de les al·lega¬
cions presentades per l'interessat i la imposició de
la sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de la pa¬
rada esmentada, per parada tancada sense auto¬
rització municipal.

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades 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 vigent
en aquest Ajuntament.

- 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- »

eia formulada 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 vigent
en aquest Ajuntament.
(Dia 7)

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica de la parcel·la situada a
l'avinguda de Roma, núms. 22 al 30.

- A les persones que es relacionen, sobre ia inter¬
posició del recurs contenciós administratiu núm.
1059/97, interposat davant la secció 3a de la sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal de Jus¬
tícia de Catalunya, per Comunidad Propietarios
del Bosque Bertrán, en relació a l'aprovació inicial
del Projecte d'urbanització del carrer de Musitu
fins al carrer del Pare Fidel Fita i enllaç amb el de
Bertrán.

- A les persones que es relacionen, sobre l'acord
de deixar sense efecte l'aprovació definitiva del
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Projecte d'urbanització del carrer de Musitu fins al
carrer del Pare Fidel Fita i enllaç amb el de
Bertrán.
(Dia 8)
A les persones que considerin tenir algun dret so¬
bre els vehicles que es relacionen i dels quals es
desconeix el propietari i/o domicili, perquè formu¬
lin davant aquest Ajuntament la reclamació cor¬
responent.
(Dia 9)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall de
la parcel·la situada al carrer de les Pedreres,
núms. 17-29, als efectes de l'ordenació de la ubi¬
cació en la planta baixa i altell de l'ús d'habitatge
vinculat entre ambdues plantes.
(Dia 10)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres per a la com-
partimentació de les oficines de l'avinguda Diago¬
nal, núms. 220-230-240.
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la cessió gratuïta
dels terrenys de propietat municipal situats entre
els carrers de Santander, el passeig de la Verne-
da, l'avinguda del General Asensio, el carrer de
Guipúscoa i la Via Trajana.
Rectificació de l'edicte publicat al BOP núm. 228,
de 23 de setembre de 1997, relatiu a l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis, contra el deutor Manuel Borràs i Palau Ribes.
A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada 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 vigent
en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades 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 vigent
en aquest Ajuntament.
A les persones que es relacionen, sobre les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
(Dia 14)
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les ti¬
pificades 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 vigent
en aquest Ajuntament.
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 formulada 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 vigent
en aquest Ajuntament.
(Dia 17)
Als ignorats hereus de la Sra. Carmen Carreras i
Gómez, titular de l'autorització d'ús de la parada
núm. 116 del mercat municipal de Provençals,
perquè determinin la persona que ha de succeir el
causant en la titularitat del lloc esmentat.
Als ignorats hereus del Sr. Juan de la Torre i
Asencio, titular de l'autorització d'ús de les para¬
des núms. 85 i 86 del mercat municipal del
Carme, perquè determinin la persona que ha de
succeir el causant en la titularitat dels llocs es¬

mentats.
A les persones que es relacionen, sobre la decla¬
ració de constrenyiment, amb recàrrec del 20% de
les respectives quotes, pels conceptes que també
es relacionen.

(Dia 18)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall de
l'illa delimitada pels carrers de Balboa i de Gine¬
bra, l'avinguda De Cermeño i el passeig de Sal-
vat-Papasseit, dins l'àmbit del Pla especial del
Sector nord de la Barceloneta.
(Dia 21)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall
d'ordenació de l'illa central del Sector Renfe-Meri-
diana.
Als ignorats hereus de la Sra. Pilar Aguado i
García, sobre la resolució del contracte d'adjudi¬
cació d'habitatge en arrendament existent amb la
finada i la recuperació de la possessió de l'habi¬
tatge del Grup Ramon Albó, carrer de Matamala,
núm. 9, baixos.
(Dia 22)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall de
la parcel·la situada al la rambla de Volart, núm.
64, als efectes de l'ordenació de la ubicació en la
planta baixa i altell de l'ús d'habitatge vinculat en¬
tre ambdues plantes.
(Dia 23)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Projecte d'urbanit¬
zació de les zones 18 i 22 del Sector IV "La Ma¬
quinista" de la modificació del PGM en el sector
de Sant Antreu-Sagrera.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte per a la instal·lació esportiva del Clot
de la Mel 2a fase.

(Dia 25)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte per al projecte de reforma del CP
Lepant.
Al Sr. Aquilino Carmona i Rodríguez, sobre l'em-
oargament de béns pels dèbits a la Hisenda mu¬
nicipal pels conceptes de multes de circulació i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Luis M. Amposta i Omella, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes de multes de circulació i impost
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sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬
cia formulada 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 vigent
en aquest Ajuntament.

- A les persones que es relacionen, sobre les resolu¬
cions desestimatòries dels recursos formulats con¬

tra sancions per infracció de les normes de trànsit.
- A les persones que es relacionen, sobre la denún¬

cia formulada per la comissió d'una infracció de
les Ordenances municipals de neteja.

- A les persones que es relacionen, sobre la sanció
imposada per la comissió d'una infracció de les
Ordenances municipals de neteja.
(Dia 28)

- A la Sra. Eulàlia Amorós i Pascuet, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pel concepte d'impost de béns immobles de
diferents exercicis.

- A la Sra. Laura Martínez i Virgili, 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. Emília Doral i Pardo, sobre l'embarga- -

ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pel concepte d'impost d'activitats econòmiques de
diferents exercicis.

- A la Sra. Mercedes Escuder i Suros, sobre l'em- -

bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pel concepte d'impost de béns immobles de
diferents exercicis.

- A Greco II, SA, sobre l'embargament de béns pels
dèbits a la Hisenda municipal pels conceptes
d'impost de béns immobles i llicència fiscal indus¬
trial de diferents exercicis.

- A la Sra. M. Pilar Chesa i Vicente, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
llicència d'obres de diferents exercicis.

- Al Sr. Joaquín Díaz i Buisan, 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. Lorenzo Cánovas i Homs, 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. Ramon Adell i Raón, sobre l'embargament
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. Joaquín Casas i Auladell, 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 Calvo i Díaz, sobre l'embargament
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. Héctor Cárceles i Coll, sobre l'embargament
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. Margarita Carón i Boira, 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 Manresinver, SA, sobre l'embargament de béns
pels dèbits a la Hisenda municipal pels conceptes
d'impost de béns immobles, d'impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica i impost d'activitats eco- P
nòmiques de diferents exercicis.
A la Sra. Virgínia Cardos i Saiz, 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. Miguel Avilés i Acín, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.
A la Sra. Olga Canet i Garangou, 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. Manuel Barbero i Santos, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes de multes de circulació i impost sobre ve¬
hicles de tracció mecànica de diferents exercicis.
A la Sra. Elena Caparrós i Moreno, sobre l'embar¬
gament 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. Javier Camacho i Camacho, 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.
A la Sra. Núria Carreras i Bravo, 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. Rodolfo Arnalte i Poquet, 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 Abella i González, 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 Cabré i Serraclara, 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. Brosa Riestra i Maximiliano, 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.
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- Al Sr. Antonio Casta i Balcells, 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 Canalda i Blanch, 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. Aurora Casanueva i Pereira, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni-

f cipal pels conceptes de multes de circulació i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de
diferents exercicis.

- Al Sr. Alejandro Borràs i Pardo, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal

i pels conceptes de multes de circulació i impost
sobre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.

- Al Sr. Jorge Bohigues i Ibars, 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 Catillo i Otaola, 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.

- Al Sr. José Canals i Salinas, 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. Laura Medina i Palacios, 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. Francisco Martínez i Rosa, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost sobre vehicles de tracció mecànica i im-

» post d'activitats econòmiques de diferents exer¬
cicis.

- Al Sr. Pedro Matas i Cortés, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost sobre vehicles de tracció mecànica i
taxa de recollida d'escombraries de diferents
exercicis.

- Al Sr. Benito Millán i Hernández, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles, llicèn¬
cia fiscal industrial i impost sobre vehicles de trac¬
ció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Jaime Montserrat i Frigola, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles, i
impost d'activitats econòmiques de diferents
exercicis.

- Al Sr. Pedro Matas i Cortés, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i taxa de recolli¬
da d'escombraries de diferents exercicis.

Al Sr. Benito Millán i Hernández, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles, im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica i llicència
fiscal industrial de diferents exercicis.
Al Sr. Jaime Montserrat i Frigola, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
impost d'activitats econòmiques de diferents
exercicis.
Al Sr. Luis Rey i López, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost sobre vehicles de tracció me¬
cànica i arbitri radicació industrial de diferents
exercicis.
A la Sra. Eulàlia Amorós i Pascuet, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pel concepte d'impost de béns immobles de
diferents exercicis.
Al Sr. Mauricio de Botton i Romy, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.
A la Sra. Mercedes Escuder i Suros, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pel concepte d'impost de béns immobles de
diferents exercicis.
Al Sr. Gabriel Castellano i Barranco, 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.
A la Sra. M. Rosa Buxeres de Caralt, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda mu¬
nicipal pels conceptes de multes de circulació i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.
A la Sra. Júlia Yagüe i Vázquez, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost d'activitats econòmiques,
impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa
de recollida d'escombraries, radicació industrial,
llicència fiscal industrial i taxa de via pública de di¬
ferents exercicis.
A la Sra. Rosa Muntané i Marco, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Joaquín Masdéu i Piera, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Pablo J. Otero i Negreira, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost d'activitats econòmiques i impost sobre ve¬
hicles de tracció mecànica de diferents exercicis.
Al Sr. Juan Monge i Oliva, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i llicència fiscal
industrial de diferents exercicis.
Al Sr. Rogelio Oliete i Royo, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
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conceptes d'impost de béns immobles, taxa de re¬
collida d'escombraries, taxa de via pública, impost
d'activitats econòmiques i impost sobre vehicles
de tracció mecànica de diferents exercicis.
Al Sr. Carlos Pérez i Suñer, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i llicència fiscal
industrial de diferents exercicis.
Al Sr. Juan Vila i Roig, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes d'impost de béns immobles, impost d'ac¬
tivitats econòmiques, impost sobre vehicles de
tracció mecànica, taxa de recollida d'escombra¬
ries, llicència fiscal industrial, radicació industrial,
liq. multiarbitri, i taxa de via pública de diferents
exercicis.
A la Sra. Mercedes Munné i Surihà, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pel concepte d'impost de béns immobles de
diferents exercicis.
Al Sr. Rogelio Oliete i Royo, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles,
taxa de recollida d'escombraries, taxa de via
pública, impost d'activitats econòmiques i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Carlos Pérez i Suñer, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i llicència fiscal
industrial de diferents exercicis.
A la Sra. Carmen Pérez i Manzanares, sobre
l'embargament de béns pels dèbits a la Hisenda
municipal pels conceptes d'impost de béns im¬
mobles i taxa de recollida d'escombraries de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Pablo J. Otero i Negreira, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost d'activitats econòmiques i impost sobre
vehicles de tracció mecànica de diferents exer¬

cicis.
A la Sra. Carmen Pérez i Manzanares, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pels conceptes d'impost de béns immobles i
taxa de recollida d'escombraries de diferents
exercicis.

(Dia 29)
Al Sr. Juan Bosco Pineda i Marfa, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost d'activitats econòmiques i taxa de recollida
d'escombraries de diferents exercicis.
Al Sr. Joaquín Masdéu i Piera, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de dife¬
rents exercicis.
Al Sr. Francisco Martínez i Rosa, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.
Al Sr. Benito Millán i Hernández, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal

pels conceptes d'impost de béns immobles, llicèn¬
cia fiscal industrial i impost sobre vehicles de trac¬
ció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Jaime Montserrat i Frigola, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
impost d'activitats econòmiques de diferents
exercicis.

- Al Sr. Àngel Morales i Hellin, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost
d'activitats econòmiques i impost sobre vehicles
de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Sr. José Palomo i Mellado, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i impost d'activi¬
tats econòmiques de diferents exercicis.

- Al Sr. Miguel Pañart i Soro, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles,
impost d'activitats econòmiques, impost sobre
vehicles de tracció mecànica, taxa recollida
d'escombraries i radicació industrial de dife¬
rents exercicis.

- Al Sr. Alberto Olano de Fontcuberta, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda muni¬
cipal pel concepte de copropietària de diferents
exercicis.

- Al Sr. Jaime Tarrazón i Badia, sobre l'embarga¬
ment de béns pels dèbits a la Hisenda municipal
pels conceptes d'impost de béns immobles i im¬
post sobre vehicles de tracció mecànica de dife¬
rents exercicis.

- A la Sra. Carmen Campos i Galán, sobre l'em¬
bargament de béns pels dèbits a la Hisenda mu¬
nicipal pels conceptes de multes de circulació i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.

- Al Sr. Juan C. Bataller i Bertolín, 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. Jaime Bartolí i Lluís, sobre l'embargament de
béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels con¬
ceptes de multes de circulació i impost sobre vehi¬
cles de tracció mecànica de diferents exercicis.

- Al Sr. Antonio Bolorino i Cazorla, 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. Carlos Martín i Fauquet, 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. Mauricio de Botton i Romy, sobre l'embar¬
gament de béns pels dèbits a la Hisenda munici¬
pal pels conceptes d'impost de béns immobles i
impost sobre vehicles de tracció mecànica de di¬
ferents exercicis.

- A la Sra. Joaquina Llambí i Hernández, sobre
l'embargament de béns pels dèbits a la Hisenda
municipal pel concepte de plusvàlua de diferents
exercicis.
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Al Sr. Guillermo Ollé i Lidón, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles i impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica de diferents
exercicis.
A la Sra. Enriqueta Osorio i Fernández, sobre
l'embargament de béns pels dèbits a la Hisenda
municipal pels conceptes d'impost de béns immo¬
bles i impost sobre vehicles de tracció mecànica
de diferents exercicis.
Al Sr. Pedro Matas i Cortés, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i taxa de recolli¬
da d'escombraries de diferents exercicis.
Al Sr. José Palomo i Mellado, sobre l'embargament
de béns pels dèbits a la Hisenda municipal pels
conceptes d'impost de béns immobles, impost so¬
bre vehicles de tracció mecànica i impost d'activi¬
tats econòmiques de diferents exercicis.
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la cessió gratuïta a
l'Institut Català del Sòl dels solars de propietat
municipal afectats per les promocions d'habi¬
tatges ja construïdes i finalitzades que es rela¬
cionen.

A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.
A la Sra. Lídia Abad i Marín titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 7 del mercat municipal de
les Corts, sobre la imposició de la sanció de pèr¬
dua de l'autorització d'ús de las parades esmenta¬
des, per parada tancada sense autorització muni¬
cipal des del 26 de juliol.
A la Sra. Lídia Abad i Marín titular de l'autoritza¬
ció d'ús de la parada núm. 7 del mercat munici¬
pal de les Corts, sobre la imposició de la sanció
de pèrdua de l'autorització d'ús de las parades
esmentades, per manca de pagament del cànon
trimestral.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.
(Dia 30)
A les persones interessades, sobre l'acord del
Consell Plenari d'aprovar la constitució de la Jun¬
ta de compensació de la Unitat d'actuació núm. 3
del Peri Diagonal-Poblenou.
A les persones que es relacionen, sobre que ha
esdevingut ferm en via administrativa el projecte
de reparcel·lació de la Unitat d'actuació núm. 3
del Peri del front marítim del Poblenou.
(Dia 31)

Altres anuncis

D'acord amb les condicions d'emissió de 31 de
març de 1941, aprovades per la Llei de 27 de ge¬
ner de 1941, s'amortitza totalment i anticipadament
l'emissió:
- Import màxim de l'amortització anyal i anticipada:

La totalitat de l'import en circulació a 31 de de¬
sembre de 1997, és a dir: 566.359.500 pessetes.

- Preu de l'amortització: a la par, és a dir: a 500
pessetes cada títol.

- Pagament de l'amortització anticipada: El 31 de
desembre de 1997. Les entitats adherides po¬
dran fer efectiu l'import de l'amortització, mitjan¬
çant la presentació dels Certificats de posició
lliurats pel Servicio de Compensación y Liquida¬
ción de Valores.

- Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 28 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

D'acord amb les condicions d'emissió de 14 de se¬

tembre de 1948, autoritzada pel Ministeri d'Hisenda
en data 17 de febrer de 1948, s'amortitza totalment i
anticipadament l'emissió:
- Import màxim de l'amortització anyal i anticipada:

La totalitat de l'import en circulació a 31 de de¬
sembre de 1997, és a dir: 21.121.500 pessetes.

- Preu de l'amortització: a la par, és a dir: a 500
pessetes cada títol.

- Pagament de l'amortització anticipada: El 31 de
desembre de 1997. Les entitats adherides po¬
dran fer efectiu l'import de l'amortització, mitjan¬

çant la presentació dels Certificats de posició
lliurats pel Servicio de Compensación y Liquida¬
ción de Valores.

- Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 28 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.
* * *

D'acord amb les condicions d'emissió de 18 de fe¬
brer de 1950, autoritzada pel Ministeri d'Hisenda en
data 14 de març de 1950, s'amortitza totalment i anti¬
cipadament l'emissió:
- Import màxim de l'amortització anyal i anticipada:

La totalitat de l'import en circulació a 31 de de¬
sembre de 1997, és a dir: 78.300.000 pessetes.

- Preu de l'amortització: a la par, és a dir: a 1.000
pessetes cada títol.

- Pagament de l'amortització anticipada: El 31 de de¬
sembre de 1997. Les entitats adherides podran fer
efectiu l'import de l'amortització, mitjançant la pre¬
sentació dels Certificats de posició lliurats pel Ser¬
vicio de Compensación y Liquidación de Valores.

- Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 28 d'octubre de 1997. El secretari gene¬

ral, Romà Miró i Miró.

★ * *

D'acord amb les condicions de l'emissió de 30 de
setembre de 1958, autoritzada per Ordre del Ministeri
d'Hisenda, d'11 de setembre de 1958, es procedirà a
l'amortització segons les condicions següents:
Import de l'amortització: El quadre d'amortització

vigent preveu per a aquest any l'amortització de
10.037 títols, és a dir, 10.037.000 pessetes.
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Preu de l'amortització: A la par, és a dir, a 1.000
pessetes per títol.
Pagament de l'amortització: El 31 de desembre de

1997.
Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 6 de novembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.
* * *

D'acord amb les condicions de l'emissió de 9
d'abril de 1954, autoritzada per Ordre del Ministeri
d'Hisenda, de 13 de març de 1954, es procedirà a
l'amortització segons les condicions següents:
Import de l'amortització: El quadre d'amortització

vigent preveu per a aquest any l'amortització de
10.593 títols, és a dir, 10.593.000 pessetes.
Preu de l'amortització: A la par, és a dir, a 1.000

pessetes per títol.
Paqament de l'amortització: El 31 de desembre de

1997.
Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 6 de novembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.

Per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de
Barcelona, en sessió del 24 de març de 1997, s'ofe¬
reix als tenedors dels "bonos", abril-1954, l'opció
d'amortitzar voluntàriament i anticipadament els títols
en les condicions següents:
Import màxim de l'amortització anticipada: la totali¬

tat de l'import en circulació a 31 de desembre de
1997, és a dir: 98.198.000 pessetes.
Preu de l'amortització anticipada: a la par, és a dir,

al 100% del seu valor nominal
Preu de l'amortització anticipada: del 15 al 30 de

desembre, ambdós inclosos. La comunicació de
l'amortització anticipada haurà de ser rebuda a
l'Ajuntament de Barcelona (Direcció de Finança¬
ment, plaça de Sant Miquel, s/n, 08002 Barcelona)
abans de les 14 hores del dia 30 de desembre i hau¬
rà d'anar acompanyada d'un resguard de custòdia
dels títols o de qualsevol altre títol acreditatiu de la
seva possessió.
Pagament de l'amortització: El 31 de desembre de

1997.
Entitat pagadora: Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona, "La Caixa".
Barcelona, 6 de novembre de 1997. El secretari

general, Romà Miró i Miró.
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