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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DELS PRE¬
MIS CIUTAT DE BARCELONA 1997
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 21 de
novembre de 1997)

1. L'Ajuntament de Barcelona convoca anualment
els Premis Ciutat de Barcelona amb l'objectiu de
guardonar la creació, la investigació i la producció de
qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lec¬
tius que hi treballen o per institucions i organitzacions
barcelonines que les promocionen o les produeixen.
Les obres guardonades han de contribuir al desenvo¬
lupament del fet cultural i han d'estar integrades en el
teixint ciutadà en el qual participen els creadors, les
associacions, les institucions públiques i les indús¬
tries culturals.
Amb aquesta finalitat es convoquen els premis se¬

güents: Arts Escèniques, Arts Plàstiques, Audiovi¬
sual, Música, Traducció en llengua catalana, Litera¬
tura en llengua catalana, Literatura en llengua
castellana, Mitjans de Comunicació, Agustí Duran i
Sanpere d'Història de Barcelona, Arquitectura i Urba¬
nisme, Investigació Científica, Investigació Tecnològi¬
ca i Projecció Internacional de la ciutat de Barcelona.

2. Es consideren optants als premis totes aquelles
obres que es puguin integrar en algun dels àmbits
descrits en el primer apartat i que compleixin les con¬
dicions que es detallen en la descripció dels àmbits.

3. La forma d'elecció de les obres guardonades es
farà mitjançant un jurat integrat per sis membres per
a cadascun dels àmbits. Els jurats actuaran amb la
màxima llibertat i decidiran per majoria de vots entre
les obres optants les que seran premiades. Del vere¬
dicte dels jurats s'estendrà una acta redactada per la
secretària dels Premis.

4. Els jurats estaran compostos per sis persones:
un president, quatre jurats i un representant de l'Ins¬
titut de Cultura de Barcelona que tindran veu però
no vot.

5. L'alcalde, a proposta del president de l'Institut de
Cultura de Barcelona, designarà el president i els
membres de cada un dels jurats, el secretari dels
quals serà la secretària de l'Institut.

6. Els premis s'atorgaran per majoria de vots o po¬
dran ser declarats no adjudicats, a criteri dels jurats.

El jurat podrà recollir en l'acta les mencions espe¬
cials que consideri pertinents.

En el cas que algun dels membres del jurat, per
causa de força major, no pogués assistir i emetre el
seu vot el dia del veredicte, l'haurà de fer arribar per
escrit a la secretària dels Premis.

7. Els guardonats rebran un milió de pessetes com
a import del premi i un diploma on es recollirà el vere¬
dicte del jurat.

8. El veredicte, que serà inapel·lable, serà ratificat
en sessió extraordinària pel Consell Plenari de l'Ajun¬
tament que es realitzarà el mes de febrer de 1998 per
les festes de Santa Eulàlia.

Arts Escèniques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de teatre, de

dansa o d'òpera estrenada durant l'any 1997 i re¬
presentada a Barcelona dins el mateix any. L'import
del premi correspondrà al director, coreògraf, escenò¬
graf, companyia o productora de l'obra premiada.

Arts Plàstiques
Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació

d'arts plàstiques presentada o realitzada a Barcelona
en el marc d'una institució, sala d'exposició barcelo¬
nina o indret de la ciutat durant l'any 1997. L'import
del premi correspondrà al creador o creadors de
l'obra premiada.

Audiovisuals

Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació de
cinema, curt, vídeo, multimédia o televisió produïda
per un autor, autors autònoms o organització barce¬
lonina i exhibida a Barcelona durant l'any 1997. L'im¬
port del premi correspondrà a l'autor, autors, director
o productora de l'obra premiada.

Música
Aquest premi s'atorgarà a una obra de creació o in¬

terpretació realitzada, presentada o editada a Barce¬
lona per una organització o institució barcelonina du¬
rant l'any 1997. L'import del premi correspondrà al
compositor, director, formació musical, productora o
editora de l'obra premiada.

Traducció en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una traducció al català

d'una obra de creació literària escrita originàriament en
qualsevol llengua i publicada a Barcelona per una edi¬
torial barcelonina durant l'any 1997. L'import del premi
correspondrà a l'autor de la traducció premiada.

Literatura en llengua catalana
Aquest premi s'atorgarà a una obra literària escrita

originàriament en català i publicada a Barcelona per
una editorial barcelonina durant l'any 1997. L'import
del premi correspondrà a l'autor de l'obra premiada.

Literatura en llengua castellana
Aquest premi s'atorgarà a una obra literària escrita

originàriament en castellà i publicada a Barcelona per
una editorial barcelonina durant l'any 1997. L'import
del premi correspondrà a l'autor de l'obra premiada.
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Mitjans de Comunicació
Aquest premi s'atorgarà a un treball de caràcter

divulgatiu, informatiu o d'opinió en premsa, ràdio i te¬
levisió i realitzat, exhibit, emès o publicat a Barcelona
per un mitjà barceloní durant l'any 1997. L'import del
premi correspondrà a l'autor, l'equip o la productora
del treball premiat.

Agustí Duran i Sanpere d'història de Barcelona
Aquest premi s'atorgarà a un treball sobre aspec¬

tes de la història de la ciutat de Barcelona presen¬
tat o publicat a Barcelona per una organització o
institució barcelonina durant l'any 1997. L'import
del premi correspondrà a l'autor o autors del treball
premiat.

Arquitectura i urbanisme
Aquest premi s'atorgarà a una obra original d'ar¬

quitectura i urbanisme o a una obra de restauració fi¬
nalitzada a Barcelona per un estudi d'arquitectura
barceloní durant l'any 1997. L'import del premi cor¬
respondrà a l'arquitecte o equip d'arquitectes que ha
realitzat l'obra premiada.

Investigació científica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'investigació

científica realitzat, presentat o publicat a Barcelona
per una organització, institució o empresa barcelo¬
nina durant l'any 1997. L'import del premi correspon¬
drà a l'investigador, equip d'investigadors o organit¬
zació que desenvolupa el treball premiat.

Investigació tecnològica
Aquest premi s'atorgarà a un treball d'investigació

tecnològica realitzat, presentat o publicat a Barcelona
per una organització, institució o empresa barceloni¬
na durant l'any 1997. L'import del premi correspondrà
a l'investigador, equip d'investigadors o organització
que desenvolupa el treball premiat.

Projecció Internacional de la ciutat de Barcelona
Aquest premi s'atorgarà a una persona, col·lectiu,

entitat o institució que per la seva trajectòria o activi¬
tat hagi incidit destacadament, en el transcurs de
l'any 1997, en favor de la ciutat de Barcelona i hagi
contribuït a donar-li ressò internacional.

El jurat designarà expressament la persona o enti¬
tat destinatària de l'import del premi.

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

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 21 de novembre de 1997)

Annex núm. 1

Partida Tipus
22609 0101 46380 MC7
22109 0101 17110 MC8
12000 0101 13180 MC7
12100 0101 13180 MC7
16002 0101 13180 MC7
12000 0501 43230 MC7
12100 0501 43230 MC7
16001 0501 43230 MC7
12000 0602 43230 MC7
12100 0602 43230 MC7
16001 0602 43230 MC7
44006 9901 43230 MC8
22609 0101 32222 MC7
22109 0101 12320 MC8
22609 0101 17110 MC7
22710 0301 44210 MC8
22609 0201 32434 MC7
15200 9901 13116 MC8
22610 0604 45138 MC7
15100 0401 22210 MC8
22706 0602 12110 MC7
43003 0602 43240 MC8

22609 0501 12110 MC7
22602 0101 46321 MC8

Descripció
Altres despeses, compra de materials
Altre material de consum no inventariable
Retribucions bàsiques funcionaris
Retribucions complementàries funcionaris
Seguretat Social funcionaris de nou ingrés
Retribucions bàsiques funcionaris
Retribucions complementàries funcionaris
Quotes Seguretat Social funcionaris
Retribucions bàsiques funcionaris
Retribucions complementàries funcionaris
Quotes Seguretat Social funcionaris
Transferència a la societat ProEixample
Altres despeses, compra de materials
Altre material de consum no inventariable
Altres despeses, compra de materials
Recollida d'escombraries
Altres despeses, compra de materials
Incentius per contingències
Altres despeses, compra de serveis
Incentius per gratificacions
Estudis i treballs tècnics
Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins
Altres despeses, compra de materials
Publicitat

Altes Baixes
350.000

350.000
414.097
376.263
224.442
947.322
686.080
575.820

1.148.195
1.334.450
737.916

6.444.585
700.824

700.824
31.600

31.600
204.000

204.000
42.525

42.525
90.000

90.000

2.800.000

10.663.534

2.800.000

10.663.534
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Annex núm. 2

Partida Tipus Descripció Altes

31044 9901 01110 MC7 Interessos préstec BCLE 5.000 MM (1990)
31047 9901 01110 MC7 Interessos préstec BCLE 7.000 MM (1995)
31083 9901 01110 MC7 Interessos préstec BBV 5.000 MM
22723 0501 45320 MC8 Manteniment patrimoni artístic 170.000.000

22109 9901 13116 MC7 Altre material de consum no inventariable
41003 9901 63110 MC8 Transferència a l'Institut Municipal d'Hisenda 14.847.389

22610 0201 31111 MC7 Altres despeses, compra de serveis
43005 0201 45110 MC8 Transferència a l'Institut de Cultura 2.100.000

31016 9901 01110 MC7 Interessos crèdit local de France 7.000 MM
31078 9901 01110 MC7 Interessos préstec la Caixa 10.000 MM
22602 0101 12124 MC8 Publicitat 8.800.000

22610 0101 12124 MC8 Altres despeses, compra de serveis 25.800.000

22706 0101 12124 MC8 Estudis i treballs tècnics 6.000.000

21300 0101 17110 MC8 Manteniment maquinària, instal. i utillatge 31.927.000

22103 0101 17120 MC8 Combustibles i carburants 8.000.000

22104 0101 17120 MC8 Vestuari 1.250.000

22700 0101 17120 MC8 Neteja d'edificis i locals 3.795.000

48900 0101 13160 MC8 Altres transferències 14.428.000

Baixes
50.000.000
90.000.000
30.000.00

14.847.389

2.100.000

50.000.000
50.000.000

286.947.389 286.947.389

(Transferències)

Partida Tipus
22609 0101 16110 MC7

22603 0101 61190 MC8
22719 9901 61190 MC7

46704 9901 61190 MC8

21200 0101 16110 MC7

21200 0101 61190 MC8

20200 0101 16110 MC7

20200 0101 61190 MC8

Descripció
Altres despeses compra materials (reconeixe¬
ment de crèdit)
Despeses jurídiques (reconeixement de crèdit)
Altres contractes de serveis (reconeixement de
crèdit)
Transferència corrent a CCCB (reconeixement
de crèdit)
Manteniment edificis i constr. (reconeixement de
crèdit)
Manteniment edificis i constr. (reconeixement
de crèdit)
Arrendament edificis i constr. (reconeixement
de crèdit)
Arrendament edificis i constr. (reconeixement
de crèdit)

Altes

1.885.969

132.522.830

38.000

Baixes

1.885.969

132.522.830

38.000

4.694.346

4.694.346

139.141.145 139.141.145

Decrets de l'Alcaldia

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest Municipi,
disposo:
Donar el nom de Gaspar Cassadó al carrer situat

per sobre de la ronda de Dalt, amb entrada pel de
Montevideo i perpendicular al de Joan Orpí, i amb
sortida per Major de Can Caralleu, en el districte de
Sarrià-Sant Gervasi.

Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4636)
■k ★ ★

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor 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:
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DonareI nom de Mossèn Miquel Vall i Mundó a la
plaça situada a la part alta del Torrent de Can
Caralleu, en el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4637)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor 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:
DonareI nom de Maria Antònia Salvà a la plaça si¬

tuada a l'interior de l'illa delimitada pels carrers de
Guipúscoa, de Julián Besteiro i del Concili de Trento,
en el districte de Sant Martí.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4638)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor 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:
DonareI nom de Mercè Capsir a la plaça situada a

l'interior de l'illa delimitada pels carrers de Fluvià, de
Guipúscoa i del Concili de Trento, en el districte de
Sant Martí.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4639)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest Municipi,
disposo:
Donar el nom de Maria Vila al passatge que uneix

els carrers del Concili de Trento i de Guipúscoa, a
l'alçada del carrer de l'Agricultura i de Cantàbria, en
el districte de Sant Martí.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4640)
•k -k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest Municipi,
disposo:
Donar el nom de Nicolás Salmerón al pla situat a

l'inici del carrer Gran de Gràcia.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4641)

•k ie -k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la
Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor i en ús de
les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article
7è 1r de la Llei de règim especial d'aquest Municipi,
disposo:
Donar el nom de Elies Ortiz al jardí interior de

"Metalco", entre el passeig de la Zona Franca i els
carrers del Foc i de Sant Eloi, en el districte de Sants-
Montjuïc.
Barcelona, 1 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4642)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997

(Transferències)
(Aprovades per decret de l'Alcaldia 30 d'octubre de 1997)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65201 0610 43230 MC7 FID Districte de Sant Martí 24.130.000
62146 0609 43230 MC8 Equipaments de Sant Andreu 5.630.000
60089 0501 43220 MC8 Expropiacions anteriors al PAM 1996-1999 6.000.000
60307 0607 43230 MC8 Aquisició de mobiliari urbà 4.000.000
60308 0607 43230 MC8 Renovació de voreres a Horta-Guinardó 4.500.000
60309 0607 43230 MC8 Urbanització d'espais i enjardinament de Can

Baró 4.000.000
65201 0602 43230 MC7 FID del Districte de l'Eixample 15.000.000
73901 0602 43240 MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins 15.000.000
22610 0201 12110 MC7 Altres despeses compra de serveis 412.995
63301 0201 12110 MC8 Reposició béns mobles de Serveis Personals 412.995
63601 0201 12110 MC7 Compra de béns mobles 1997 de Serveis

Personals 9.000.000
71910 0201 12110 MC8 Transferència de capital a l'Inst. Mpal. d'Infor¬

màtica 9.000.000

48.542.995 48.542.995
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MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1997
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 7 de novembre de 1997)

Partida Tipus
22109 0101 13140 MC7
22109 0101 13112 MC7
22109 0101 46310 MC7
41001 0101 13140 MC8
41001 0101 13112 MC8
41001 0101 46310 MC8
22606 0101 46110 MC7
43005 0101 45110 MC8
23100 0301 44230 MC7
15100 0301 44230 MC8
22602 0609 45138 MC7
22602 0101 46321 MC8
22609 0501 12110 MC7
41000 0501 12110 MC8

48903 0501 45310 MC7
22602 0101 46321 MC8
22719 9901 46920 MC7
21200 0601 46930 MC8
22700 0606 42211 MC7
48101 0606 43230 MC8
22602 0604 12110 MC7
22109 0101 12310 MC8
22609 0101 46380 MC7
22709 0301 44230 MC8
22609 0501 45310 MC7
43006 0501 45310 MC8

22609 0501 12110 MC7
22109 0101 12310 MC8

Descripció Altes Baixes
Altre material de consum no inventariable 7.700.000
Altre material de consum no inventariable 30.000
Altre material de consum no inventariable 232.468
Transferència a l'IMI (Descentralització) 7.700.000
Transferència a l'IMI (Descentralització) 30.000
Transferència a l'IMI (Descentralització) 232.468
Reunions i conferències 10.000.000
Transferència a l'Institut Municipal de Cultura 10.000.000
Locomoció del personal 700.000
Incentius per gratificacions 700.000
Publicitat 59.044
Publicitat 59.044
Altres despeses compra de materials 5.299.886
Transferència a l'Institut Municipal d'Infor¬
màtica 5.299.886
Transferència a l'Institut. Sense afany de lucre 10.000.000
Publicitat 10.000.000
Altres contractes de serveis 15.000.000
Manteniment edificis i altres construccions 15.000.000
Neteja d'edificis i locals 1.370.880
Premis, beques i pensions d'estudi 1.370.880
Publicitat 15.960
Altre material de consum no inventariable 15.960
Altres despeses compra de materials 208.460
Neteja béns d'ús públic 208.460
Altres despeses compra de materials 29.966.246
Transferència a l'Institut Municipal del Paisatge
Urbà 29.966.246
Altres despeses, compra de materials 138.250
Altre material de consum no inventariable 138.250

80.721.194 80.271.194

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

(Aprovades per decret de l'Alcaldia 19 de novembre de 1997)

Partida Tipus
22609 0301 12110 MC7
46717 0301 12110 MC8

22108 0608 12110 MC7
48101 0608 12110 MC8
22610 0603 12110 MC7
22109 0101 12320 MC8
88000 0201 42315 MC7

41006 0210 42315 MC8
22719 0605 31122 MC7
46312 0605 31122 MC8
48903 0610 12110 MC7

22706 0610 12110 MC8
21200 0603 31270 MC7
22719 0603 32432 MC7
13100 0603 31121 MC8
20500 0301 44260 MC7
15100 0301 44260 MC8

Descripció Altes Baixes
Altres despeses, compra de materials 2.949.078
Transferències al consorci per a la defensa
conca riu Besòs 2.949.078
Productes de neteja 1.370.880
Premis, beques i pensions d'estudi 1.370.880
Altres despeses, compra de serveis 1.000.000
Altre material de consum no inventariable 1.000.000
Compensació dèficit Institut Municipal d'Educa¬
ció anys anteriors 342.000.000
Transferències a l'Institut Municipal d'Educació 342.000.000
Altres contractes de serveis 1.500.000
Aportació a l'EMT (baixador de Valividrera) 1.500.000
Transferències a famílies i institucions sense

afany de lucre 2.000.000
Estudis i treballs tècnics 2.000.000
Manteniment d'edificis i altres construccions 3.200.000
Altres contractes de serveis 1.750.000
Retribucions personal laboral eventual 4.950.000
Arrendament mobiliari i equipament 1.500.000
Incentius per gratificacions 1.500.000
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22706 0101 32530 MC7 Estudis i treballs tècnics 650.000
41001 0101 32530 MC8 Transferències a l'Institut Municipal d'Infor¬

màtica 650.000
22109 0101 13140 MC7 Altre material de consum no inventariable 371.260
41001 0101 13140 MC8 Transferència a l'Institut d'Informàtica 371.260
13100 0101 32220 MC7 Retribucions personal laboral eventual 2.173.596
22000 0101 32220 MC8 Material d'oficina ordinari no inventariable 2.173.596
13100 0101 32220 MC7 Retribucions personal laboral eventual 3.849.608
22000 0101 32220 MC8 Material d'oficina ordinari no inventariable 3.849.608
22610 0101 32210 MC7 Altres despeses compra de serveis 13.500.00
13100 0101 32221 MC8 Retribucions personal laboral eventual 13.500.000

377.814.422 377.814.422

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

Aprovades per decret de l'Alcaldia de 26 de novembre de 1997

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
63136 0605 43230 MC7 Rehabilitació d'equipament de les Monges

Reparadores 17.000.000
73901 0609 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 17.000.000
65201 0610 43230 MC7 FID del Districte de Sant Martí 6.770.000
73901 0609 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins 6.770.000
22609 0501 12110 MC7 Altres despeses, compra de materials 6.809.634
63501 0501 12110 MC8 Reposició de mobiliari 6.809.634
60513 0501 43220 MC7 Pla d'actuació d'enderrocs (compra de sòl) 9.037.250
74903 0501 43230 MC8 Transferència a la societat ProNouBarris, SA 9.037.250
62720 0101 62210 MC7 Inversió Institut Municipal de Mercats (recollida

selectiva) 40.000.000
73905 0101 62210 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Mercats

(recollida selectiva) 40.000.000
65201 0602 43230 MC7 FID del Districte de l'Eixample 28.954.000
73904 0602 43230 MC8 Remodelació del mercat de la Concepció 28.954.000

108.570.884 108.570.884

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

Aprovades per decret de l'Alcaldia de 3 de desembre de 1997

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65202 0301 43230 MC7 Inversió Sector de Manteniment i Serveis 48.400.000
77006 0301 44120 MC8 Transferència de capital a CLABSA (dipòsits i

de sanejament) 48.400.000
48.400.000 48.400.000

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

Aprovades per decret de l'Alcaldia de 3 de desembre de 1997

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
63203 0201 45410 MC7 Reforma Palau Nadal 3.800.000
63512 0201 45137 MC7 Adquisició béns mobles ICUB 2.703.000
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71012 0201 45410 MC8 Transferència de capital a l'IMI 6.503.000

22610 0101 12320 MC7 Altres despeses, compra de serveis 7.000.000

63601 0101 12110 MC8 Reposició informàtica 7.000.000

61109 0609 43230 MC7 Voreres del carrer de Martí Molins 2.500.000

73901 0609 43240 MC8 Transferència de capital a Parcs i Jardins 2.500.000

65201 0607 43230 MC7 FID del Districte 3.200.000

73901 0607 43240 MC8 Transferència a l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins 3.200.000

22706 0101 12320 MC7 Estudis i treballs tècnics 2.534.110

13100 0101 12320 MC8 Retribucions al personal laboral 686.312

16000 0101 12320 MC8 Aportacions a la Seguretat Social 218.179

15100 0101 12320 MC8 Incentius per gratificacions 1.629.619

22109 0101 12124 MC7 Altres despeses, compra de materials 2.214.295

13100 0101 11110 MC8 Retribucions al personal laboral 1.680.169

16000 0101 11110 MC8 Aportacions a la Seguretat Social 534.126

23.951.405 23.951.405

r

f
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei reguladora de les
bases de règim local, 51è de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya, 7è de la Llei de règim espe¬
cial de Barcelona, i d'acord amb el que estableix l'arti¬
cle 5è dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de
Barcelona, aprovats pel Consell Plenari del dia 29 de
maig de 1992, disposo:
Designar membre del Ple del Consell Econòmic i

Social de Barcelona, en representació de les organit¬
zacions empresarials, el Sr. José Ángel Abacens i
Casorrán, en substitució del Sr. Pablo García i Pulido.
Barcelona, 3 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Rei. 4732)

•k -k -k

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases
de règim local, l'article 51 de la Llei municipal i de rè¬
gim local de Catalunya i 7è de la Llei especial de Bar¬
celona, disposo:

Designarei Sr. Josep Verdura i Tenas representant
d'aquest Ajuntament al Consorci per a la Normalitza¬
ció Lingüística, en substitució de l'Im. Sr. Ernest
Maragall i Mira.
Barcelona, 3 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 4733)

* * *

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia pels articles 7è de la Llei especial de Barce¬
lona i 21è de la Llei reguladora de les bases de règim
local, disposo:
Encarregar a la Sra. Pilar Figueras i de Diego l'im¬

puls de totes les actuacions necessàries per a la po¬
sada en marxa del Consorci del Besòs.

A aquests efectes, disposarà dels mitjans necessa¬
ris que li seran facilitats pel president de la Comissió
d'Urbanisme i Infraestructures, la qual exercirà la su¬
pervisió dels treballs.
Barcelona, 3 de desembre de 1997. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 4734)



1682 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 35 30-XII-1997

PERSONAL

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 1r de la Llei de règim especial d'aquest
Municipi, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Albert Bosch i

Pasqual per ocupar-se de la coordinació general del
Congrés IULA fins al 31 de març de 1999, amb la re¬

tribució assimilada al lloc de treball de tècnic superior
i complement específic de responsabilitat correspo¬
nent al lloc de treball de director de Projecte (2619X)
del catàleg vigent.

Barcelona, 24 de novembre de 1997. L'alcalde,
Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4538)
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mesos

d'octubre i novembre de 1997

M Carmen Robert Ferrercajigal

Universitat Pompeu Fabra

Bruno Relojerías, SA

Comunitat de Propietaris

Inversiones Costex, SL

Antonia Puig Pujol

Finaf 92, SA

Construct. Ramón García

Construcciones Riera, SA

SA Fincas del Vallès Egarense
RACC

Judit Font Romaguera
Montana 33, SA

Joan Maria Serra Mandri

Manuel Casal Sazatornil

Xavier Rubert de Ventós

Pescateria, 1

Mercè, 10-12

Rda. Sant Antoni, 4

Colom, 1

Consell de Cent, 547

José Ramón de Olano Fontcuberta Casp, 41

Villarroel, 202

GV Corts Catalanes, 530

València, 466

Provenga, 354

Pg. de Sant Joan, 110

Entença, 199-207
Romaninar, 15

Hurtado, 10

Mont d'Orsa, 46-48

Ballester, 45

Camí Lliça, 4

Rehabilitació integral d'edifici d'habi¬
tatges entre mitgeres.

Segona pròrroga per la rehabilitació
de dos edificis.

Reforma de local existent compost de
soterrani, planta baixa i entresolat, i
ampliació de Pentresolat.

Pròrroga de les obres de rehabilitació
d'edifici i canvi d'ús.

Modificacions consistents en l'addició
de planta soterrània-3, de façanes i la
nova distribució en totes les plantes.
Reforma interior amb modificació
d'envans per la divisió del pis 3r 2a en
2 habitatges sense afectar l'estructura
de l'edifici.

Canvi d'ús del pis 1r 3a d'oficina a ha¬
bitatge sense modificació d'envans ni
realització de cap tipus d'obres.
Subdivisió dels pisos 2n 2a i 3r 2a en
2 habitatges, cadascun amb modifica¬
ció d'envaneria.

Construcció d'un edifici compost de
planta baixa, entresolat complementa¬
ri per a ús comercial i 5 plantes pis per
a un total de 8 habitatges.
Reforma interior amb modificació es¬

tructural i d'envans de la planta 3a per
dividir-lo en 4 habitatges.
Divisió del pis 3r 2a en 2 habitatges.
Implantació d'una estació de servei.

Modificació de projecte.
Modificació per a la construcció d'un
edifici plurifamiliar consistent en la dis¬
minució de 2 places d'aparcament i
l'augment de 3 habitatges.
Ampliació i reforma d'habitatge unifa-
miliar aïllat consistent en l'addició d'un
cos en planta baixa, pis 1 r, pis 2n i
canvi de coberta inclinada a plana.
Construcció de 3 habitatges unifami-
liars compostos de planta baixa, plan¬
ta 1a i planta 2a.
Modificació de projecte d'habitatge
unifamiliar.
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Daniel Cortés Gené

José Ignacio Marcet Bonel

Francisco Montilla Jiménez

Vilosoga, SA

Inmobiliaria Conca de Tremp

Luisa Molero Moreno

Antoni Sobrevals Blanco

José Vicente Esteller Ronchera

Promociones Mare de Déu de L

Turov, SL

Mecanismos de la Construcción

Barroc, SA

Builming, SA

Inmobiliaria Benet, SL

Coheris, SL

Nova Reus, SA

Agudells, 31

Pg. Vall d'Hebron, 268

Viver, 14

Franca, 4

Lugo, 50-52

Ptge. Carreras, 28

Flor de Neu, 10

Ptge. Palmeres, 16-18

Xandri, 3

Turó de la Trinitat, 3-5

Santa Coloma, 4-6

Gran de Sant Andreu, 248-250

Av. Meridiana, 98

Venero, 7

Espronceda, 17

Pallars, 282-284

Reforma de la planta baixa i ampliació
de 2 plantes pis en un edifici unifa-
miliar aïllat.

Construcció d'edifici aïllat destinat a

vestidors i banys.
Construcció d'un edifici aïllat destinat
a garatge.
Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost d'aparcament, local comer¬
cial i 5 habitatges.
Obres de reforma de 2 plantes, soter¬
rani i semisoterrani consistents en la
demolició de parets de càrrega i co¬
municant aquestes plantes mitjançant
una escala interior.

Reforma i ampliació d'un edifici unifa-
miliar aïllat consistent en la reforma
de la planta baixa, l'addició d'1 planta
pis 1a al damunt de la planta baixa i
la construcció de les tanques peri-
metrals.

Obres de construcció d'un edifici plu-
rifamiliar entre mitgeres compost de
planta soterrània per a instal·lacions
comunitàries, planta baixa amb entre-
solat per a local comercial, 2 plantes
pis amb 1 habitatge per planta i planta
coberta inclinada amb un badalot
d'escala i una terrassa descoberta.

Legalització de l'ampliació d'1 habitat¬
ge unifamiliar en planta baixa i planta
pis.

Ampliació amb 1 entresolat i modifica¬
ció en les plantes de la ubicació de les
portes d'accés en els habitatges tipus
dúplex.
Addició d'1 soterrani a un edifici d'ha¬
bitatge en construcció.
Construcció d'un edifici d'habitatges
compost de planta soterrània, planta
baixa i 4 plantes pis.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost d'aparcament,
local comercial i 6 habitatges.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost d'1 local co¬
mercial i 4 habitatges.
Construcció d'un edifici compost de
planta soterrània per a 21 places d'a¬
parcament, planta baixa i 2 plantes pis
per a 8 habitatges.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de local comercial en planta
baixa, entresolat i 5 plantes pis per a
habitatges.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta soterrània per a 16
places d'aparcament, planta baixa per
a local comercial i 5 plantes pis per a
15 habitatges.
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Jordi Ferré Vendrell

Shell España, SA

Shell España, SA

SL Golden Wing

Sandrine Trouboul

SL Zurreh-97

SL Promocions Barcelona 2010

Edificio Heredia-2001, SL

José Nieto Nieto

Diego Navarrete Sorroche

Marcelo Saladich Castells

Universitat Oberta de Catalunya

Gapri, SA

Centre Lúdic Diagonal, SA

Servei Català de la Salut

Sintinais, SA

Francisco Castilla Nieto

Coll i Vehi, 74

Av. Diagonal, 189

Pg. Calvell, 39

Creu Coberta, 114

Roser, 95

GV Corts Catalanes, 333

Radas, 55

Alcolea, 50-52

Almansa, 29

Llobera, 122

Ausiàs Marc, 115

Adrià Margarit, 22-42/Av. del
Tibidabo, 39-43

Cristóbal de Mourà, 99-101

Ganduxer, 27/Santa Fe de
Nou Mèxic, 4-16/Dr. Fle¬
ming, 8-14/Bori i Fontes-
tà, 22-32

Pg. Vall d'Hebron, 119-129
Maria Barrientos, 2-4/Coman-
dante Benítez, 10-12

Porrera, 30

Tarragona-161, SA Tarragona, 159-173

Habitatge unifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa per a garatge
i 2 plantes pis per a 1 habitatge.
Construcció d'una estació de servei
per a benzinera.
Construcció d'una estació de servei
per a benzinera.

Legalització de 2 habitatges d'un edifi¬
ci plurifamiliar entre mitgeres compost
de planta baixa i 2 plantes pis.
Reforma complerta d'1 habitatge en
planta principal.
Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres plurifamiliar compost
de planta baixa per a 1 local comercial
1 6 plantes pis per a 5 habitatges.
Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de d'1 local en planta baixa i
2 plantes pis per a 5 habitatges.
Construcció d'un edifici compost d'a¬
parcament, local comercial i 9 habi¬
tatges.
Construcció d'un edifici de nova planta
compost de planta baixa, 4 plantes pis
i coberta.

Legalització parcial de l'edificació i
adequació de les plantes baixa i 1a
amb la implantació de 2 habitatges.
Ampliació de 2 plantes de l'edifici exis¬
tent per a ús d'aparcament.
Construcció d'una edificació aïllada

composta de 2 plantes soterrànies,
planta baixa i planta pis per a serveis
de la seu central.

Obres de construcció d'un edifici in¬
dustrial compost de planta baixa i 2
plantes pis.
Adequació interior dels nivells d'una
edificació existent i la rehabilitació
dels antics edificis per a destinar-los a
restauració dintre del complexe.
Obres d'unió del bloc I i del cos annex.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de 2 plantes
soterrànies en 2 seminivells, planta
baixa amb entresolat, 5 plantes pis i
planta coberta per a 1 aparcament de
46 places, 1 local comercial i 25 habi¬
tatges.
Enderroc de part de la planta 1a d'1
habitatge unifamiliar aïllat i per a la le¬
galització de la resta d'obres consis¬
tents en la reforma de la planta baixa,
consolidació del forjat de l'entresolat
com a planta 1a amb la seva amplia¬
ció i nova construcció de coberta.

Reforma parcial d'un edifici compost
d'1 aparcament per a 259 places, 88
oficines, 6 locals comercials i 3 equi¬
pament públic de cessió.
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Juan Oliver Vidal

Benito Ferrer Sauque
Patronat Municipal de l'Habitatge

Keka, SL

Cartella, 137-139/Pitàgores, 37
Sagrera, 147/Monlau, 68-70
Tiana, 12-22

Rambla Catalunya, 106

Patronat Municipal de l'Habitatge

Fundació Privada Hospital de
Sant Pau

SL Inversora Manvisa

Patronat Municipal de l'Habitatge

Mesalles, SA

Pg. de Santa Coloma, 55-71

Mas Casanovas, 70-90

Av. Meridiana, 543-545

Gomis, 108-112/Esteve
Terrades, 77-79

Mare de Déu dels Àngels, 46

Covil, SA

Barreres, SA

Comte d'Urgell, 71-73

GV Corts Catalanes, 931-941

Mutuam Montepío Textil, MPS

Alcas Gestión, SA

Sant Cugat del Vallès, 54-58

Clot, 42-44

Llicència de parcel·lació.
Llicència de parcel·lació.
Construcció d'un edifici d'habitatges
aïllat compost d'1 planta soterrània
per a aparcament, planta baixa i 6
plantes pis.
Modificació de projecte consistent en
augmentar la densitat d'habitatges en
un més per planta, la implantació
d'una nova rampa d'accés a les plan¬
tes soterrànies i la modificació de la
zona de maquinària.
Construcció d'un edifici d'habitatges
aïllat compost de 2 plantes soterrànies
per a aparcament, planta baixa i 8
plantes pis per a 207 habitatges.
Moviment de terres d'una franja pa¬
ral·lela en el recinte de l'hospital.
Edifici entre mitgeres compost de 2
plantes soterrànies per a aparcament,
planta baixa comercial i 4 plantes pis
per a habitatges.
Conjunt edificatori plurifamiliar aïllat
compost d'una planta soterrània comú
1 2 edificis sobre rasant destinat a 78
places d'aparcament, 2 locals comer¬
cials i 78 habitatges.
Construcció d'un edifici d'habitatges
graonat en 6 nivells: nivell 1, planta
soterrània per a aparcament; nivell 2,
planta soterrània i planta baixa per a 1
local comercial; nivell 3, planta soter¬
rània, planta baixa i planta 1a per a 1
habitatge i 3 trasters; nivell 4, planta
soterrània, planta 1a i planta 2a per a
2 habitatges i vestíbul; nivell 5, planta
1a i planta 2a i nivell 6, planta 2a per a
3 habitatges, 2 dels quals son dúplex.
Reforma de local amb canvi d'ús com¬

post de 3 plantes soterrànies, planta
baixa amb entresolat complementari i
planta entresol per a destinar-lo a
aparcament i hotel.
Obres de construcció d'un edifici plu¬
rifamiliar entre mitgeres compost de 2
plantes soterrànies per a 75 places
d'aparcament, planta baixa per a 5 lo¬
cals comercials, plantes 1a i 2a per a
16 oficines i plantes de la 3a a la 7a
per a un total de 40 habitatges.
Construcció d'una edificació aïllada
composta de planta soterrània, planta
baixa, 2 plantes pis i coberta per a
destinar-la a ampliació d'una residèn¬
cia existent.

Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres compost de 2 plantes
soterrànies per a aparcament, planta
baixa per a local comercial, 1 oficina
que s'amplia en entresolat i 3 habitat¬
ges; plantes 1a i 2a amb 5 habitatges
per replà, planta 3a amb 3 habitatges i
planta 4a amb 2 habitatges.

■jm.
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Inmobiliaria Mar, SA

Radiologia y Comunicación, SL
(Raditec)

Francisco Javier Simó Castells

Pg. Bonanova, 97/Dalmases, 27 Legalització de les modificacions
consistents en la reforma de la planta
soterrània i planta baixa dels edificis
A i B.

Cobalt, 16-20/Estany, 13-17

Sant Pau UTF

Putxet Verd, SL

Construbar, SL

Cartagena, 290-292

Mas Casanovas, 70-90

Ballester, 28-32/Homer, 35-37

Cuzco, 26-28

Teyco, SL

Nebine-2, SL

Metro 3, SA

Inmobiliaria Colonial, SA

Gomis, 78-82/Esteve Terra-
das, 45

Jordi de Sant Jordi, 10-12

Entença, 62

Ctra. del Prat, 5-15/Radi, 2-10

5* Construcciones Sabert, SA Sardenya, 386-388

Patronat Municipal de l'Habitatge Av. Hospital Militar, 262-266

Monte Altai, SA Sepúlveda, 179

«*• >

Ampliació i reforma parcial de la nau
B consistent en la divisió de l'esmen¬
tada nau en les noves naus B (inte¬
rior) i B1, dotació de 2 forjats interme¬
dis i la redistribució de la planta baixa
de la nova nau B.

Construcció d'un edifici de nova planta
compost de 2 plantes soterrànies per
a aparcament, planta baixa amb en-
tresolat complementari per a local co¬
mercial, 5 plantes pis i planta coberta.
Construcció dels murs de contenció
de terres situats dins els gàlibs del re¬
cinte de l'hospital.
Reforma i canvi d'ús de local comer¬
cial a habitatge de la planta baixa i
entresolat de l'edifici plurifamiliar entre
mitgeres en construcció.
Construcció de 12 naus industrials

compostes cadascuna de planta baixa
-que incorpora la zona de càrrega i
descàrrega- i planta primera en el
tram més propera a la façana

Legalització execució d'obres.

Modificació de projecte consistent en
la substitució de l'oficina projectada en
planta baixa i altell per un habitatge
dúplex.

Modificació de projecte consistent en
la remodeiació dels envans dels habi¬

tatges emplaçats a l'escala A del nou
edifici.

Edifici plurifamiliar aïllat de nova plan¬
ta, configurat en tipologia de doble
bloc, compost de planta baixa amb en¬
tresolat i 7 plantes pis amb front a la
antiga carretera del Prat per a desti-
nar-lo a 240 places d'aparcament, 5
locals comercials i 150 habitatges.
Modificació de projecte consistent en
la disminució del nombre d'habitatges
i en l'ampliació de la part d'entresolat
corresponent a un dels locals de la
planta baixa.

Conjunt edificatori plurifamiliar aïllat
compost de dues plantes soterrànies,
planta baixa, cinc plantes i coberta
amb front al carrer de Veciana per a
destinar-lo a 33 places d'aparcament,
4 locals comercials i 35 habitatges.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
de nova planta compost de 2 plantes
soterrànies, planta baixa amb entre¬
solat complementari i 5 plantes pis i
coberta.
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Construcciones Eycam, SL Mare de Déu del Coll, 119-123 Legalització de les modificacions del
projecte consistents en la ubicació
d'un pati mancomunat, la ubicació
d'una estació transformadora en la

planta soterrània 1a, conversió de 9
habitatges en 8 i reducció de 6 places
d'aparcament.

Proimabega, SL Llobregós, 210-212 Obres de construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres, amb 3
plantes soterrànies per a un total de
34 places d'aparcament, planta baixa
comercial i 4 plantes pis per a un total
de 8 habitatges.

Colegio San Gabriel Gran Via Corts Catala- Legalització de les obres d'ampliació i
nes, 1192-1196 reforma del centre docent de la Con¬

gregació de los Hermanos de San
Gabriel.

Pedro Pardina Gil Av. Portal de l'Àngel, 15-17 Rehabilitació parcial de l'edifici exis¬
tent, amb canvi d'ús que afecta la
planta baixa i 1a parcials, 2a, 3a i 4a
complertes per condicionar-lo com ho¬
tel de 3 estrelles; i estintolament dels
elements estructurals de la planta bai¬
xa de l'edifici del carrer de Bertrellans,
núm. 4, per a l'accés de vehicles de
serveis a l'interior de l'illa.

Lincoln-33, SL Guillem Teli, 49/Lincoln, 39-43

Correos y Telégrafos

Burberrys (Spain), SA

Lletra D, 28-30, ZF

Lima, 23-29

Vallehermoso, SA Andrade, 3-7

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

Reforma, rehabilitació i canvi d'ús d'un
edifici compost de planta soterrània,
planta baixa i 5 plantes pis per a desti-
nar-lo a 21 places d'aparcament, 1 lo¬
cal comercial i 19 habitatges.

1a fase de moviment de terres per a la
construcció d'un edifici destinat a ofici¬
nes per a la classificació de corres¬
pondència.

Construcció d'un edifici industrial amb
planta soterrània per a aparcament i 3
plantes pis; i ampliació de l'edifici exis¬
tent a la cantonada amb el pg. de
Guayaquil.

Obres de construcció d'un edifici pluri¬
familiar entre mitgeres amb 2 plantes
soterrànies per a 64 places d'aparca¬
ment, planta baixa per a 4 locals co¬
mercials i 5 plantes pis per a un total
de 40 habitatges.

Ampliació i reforma de les obres en
curs per a la construcció d'un estudi
en la planta 2a dels habitatges de la
fila 1 i redistribució de la planta soter¬
rània.

Nebine-2, SL Jordi de Sant Jordi, 8-10 Segona modificació de projecte.

Bolyme-94, SL Bilbao, 231-235 Obres de construcció d'un edifici plu¬
rifamiliar entre mitgeres amb 2 plantes
soterrànies per a 54 places d'aparca¬
ment, planta baixa per a 7 locals co¬
mercials i 5 plantes pis per a un total
de 35 habitatges.
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Inmobiliaria Colonial, SA Josep Soldevila, 33-35

Amrey Promociones Inmobiliarias, SL Navas de Tolosa, 324

Juan José Saiz Casalengua Cortada, 86-90

Promocions Mucheiroso, SL Sant Bernabé, 1-3

Barcelona Retail Company, SL

Josep Regué Montserrat
M. Mercedes Vives Jaime

Institut Català del Sòl

Inmobiliaria Roflor, SA

Carles, SL

Pileus, SL

Carmen Vidal López

Juan Cusó Calaf

Antonio Notario Costa

Llorenç Bosch de la Rosa

Camí de Capellans, 23-33/
Josep Pla, 2-32/Av. Diago¬
nal, 21 -35/Llull, 384

Nàpols, 322

Ptge. Irlanda, 17

Góngora, 62-70

Gavà, 43-49

Pelai, 18

Sant Miquel, 47

Aragó, 248

Cartagena, 273

Blai, 13

Vallespir, 49

Construcció d'un edifici d'habitatges
compost de 2 plantes soterrànies per
108 places d'aparcament i trasters,
planta baixa per a 5 locals comercials i 5
nuclis d'escales, 6 plantes pis amb 11
habitatges per replà, planta 7a amb 10
habitatges i planta 8a amb 2 habitatges.
Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres compost de 2 plantes
soterrànies per a aparcament, planta
baixa per a 1 local comercial amb en-
tresolat i ampliació -a la banda interior
de l'illa- del local de la finca veïna, i 5
plantes pis amb 3 habitatges per replà.
Edifici d'habitatges amb fornt als car¬
rers de Cortada, de Sosep Sangenís i
zona verda intermèdia compost de
planta baixa i 4 plantes pis desenvolu¬
pades en 11 nivells per a adaptar-se a
la topografia en pendent del solar.
Obres de construcció d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres compost
de planta soterrània per a 23 places
d'aparcament, planta baixa i 2 plantes
pis per a 21 habitatges.
Modificació del projecte bàsic consis¬
tent en el disseny de noves façanes,
amb canvi de secció del pas comercial
i nou ample de la vorera a l'avinguda
Diagonal.
Legalització modificació de llicència.
Legalització de les obres de reforma
d'un edifici unifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa i planta pis.
Construcció d'un bloc d'habitatges de
HPO compost de 2 plantes soterràni¬
es, planta baixa i 4 plantes pis i cober¬
ta. Part forma part del nou conjunt
d'Habitatges del Governador.
Edifici de nova planta compost de 2
plantes soterrànies, planta baixa i 5
plantes pis per a 34 places d'apar¬
cament, 2 locals comercials i 20 ha¬
bitatges.
Subdivisió en 4 de l'habitatge existent
en la planta 2a.
Reforma integral i addició de 2 plan¬
tes a un edifici d'habitatges entre mit¬
geres.

Reforma interior del pis 4t-2a per divi¬
sió en 2 habitatges.
Canvi d'ús del pis situat en el pis en¬
tresol 1a d'oficines a habitatges.
Substitució de murs de càrrega per
jàsseres i pilars, per tal d'obtenir un lo¬
cal diàfan, en planta baixa, d'un edifici
d'habitatges entre mitgeres.
Reforma de la planta 1a d'un edifici
d'habitatges per a convertir-lo de l'ús
docent a habitatges (2).
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SL Reyco

SL Patrimonial Bargar

SL Recrea

SL Construccions Doflober

Galileu, 84-86

Constitució, 183-193

Brasil, 44

Mallorca, 10

SL Gestión Inmuebles y Finanza Consell de Cent, 59

SA Habitatges Calella Alcolea, 93

■

- -v ••••

Sancia Construcciones y Sen/icios, SL Doctor Ibáñez, 14

Jiac, SL Ctra.Santa Creu d'Olorda a

Sarrià, 18-20

Col·legi MM Concepcionistes Missió- Torre, 21-23
neres

Procaro, SL

Ebel Spain, SL

SA Bon Grup

Promociones Jerez, 34, SL

Assoc. Geriàtrica S. Ventura

Cerignola, 16-18

Canàries, 12-16

Marquesa de Vilallonga,3

Estoril, 32

Francesc Alegre, 26

Vilosoga, SA

Jesús Jorba i Benedicto

Proip, SA

Lluís Sagnier, 31

Ptge. Plana, 17

Trèvol, 7

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de 2 plantes soterrànies,
planta baixa i 2 plantes pis per a 26
aparcaments, 1 local comercial i 7 ha¬
bitatges.
Construcció d'1 edifici plurifamiliar en¬
tre mitgeres compost de planta baixa,
entresolat i 5 plantes pis per a 10 ha¬
bitatges, 2 soterranis amb 27 aparca¬
ments i 1 local comercial.

Construcció d'un entresolat al local de
la planta baixa d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres.
Rehabilitació, reforma i ampliació en
un planta d'un edifici d'habitatges, en¬
tre mitgeres, amb un total de 4 habitat¬
ges i 1 local.
Rehabilitació integral d'un edifici d'ha¬
bitatges, entre mitgeres, compost de
planta baixa i 7 plantes pis.
Construcció d'un edifici d'habitatges
entre mitgeres compost de planta so-
terrània per a 15 aparcaments, planta
baixa i 2 plantes pis per a habitatges.
Reforma i rehabilitació d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres compost de
planta baixa i 2 plantes pis.
Construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat compost de planta baixa i 2 plan¬
tes pis.
Construcció d'edifici docent compost
de planta soterrània, planta baixa, 3
plantes pis i coberta-terrat.

Pròrroga del termini d'execució de la
construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres.
Construcció de 2 habitatges unifami-
liars adossats compostos de planta
soterrània, planta baixa i 2 plantes pis.
Modificació de remodelació i canvi
d'ús de la llicència existent.

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de planta baixa amb entreso¬
lat i 3 plantes pis per a 1 local comer¬
cial i 3 habitatges.
Obres de reforma i ampliació de la re¬
sidència de la 3a edat consistent en la
instal·lació d'un aparell elevador exte¬
rior i la construcció d'uns nous volums
en les plantes soterrànies, baixa, 1a i
una nova planta 2a.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres.
Construcció d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres.
Construcció d'un edifici per a 2 habi¬
tatges unifamiliars adossats compos¬
tos de planta baixa, planta pis i zona
sotacoberta no habitable.
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Alameda Gran, SL

Miquel Abril Escusa

Cívita-Llar, SL

Montserrat de Casano¬

vas, 207-209

Consorts de Sans Bernet, 63

Rambla del Carmel, 58

Miguel Molí Santoyo
Promociones Quatroxxi, SL

Molí, 13
Mina de la Ciutat, 3

Pilar Prats Soriano

Mina, SA

Eliseo Moral Alcaraz

Juan Brugué Sala

Font d'en Canyelles, 98-100

Santander, 71

Tossal, 34

Sant Marià, 19

Hermanos Castillo Roldàn

Patrimonis Reunits, CPD

Finestrelles, 29

Olesa, 38

Promarenys, SL Rosselló, 561

Chatarras Hermanos Sánchez

Misioneras HSF de Nazaret

Esteban Rocher López

David Pallejà Rodon

Perú, 258

Toka, 4

Llull, 193-197

Llagostera, 31-33

Jorge Bonet Petrus Coll i Vehí, 139

Construcció d'un edifici de 2 plantes
soterrànies, planta baixa, i 2 plantes
pis per a residència geriàtrica.
Obres d'ampliació a la part posterior
d'un edifici unifamiliar entre mitgeres.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa i 4 plantes pis per a 4 habitatges i 4
places d'aparcament.

Denegació de llicència.
Obres de construcció d'un edifici plu¬
rifamiliar entre mitgeres compost de
planta soterrània per a 15 places
d'aparcaments, planta baixa amb ves¬
tíbul d'accés i 2 locals comercials, 4
plantes pis per a 10 habitatges i planta
coberta plana amb badalot d'escala.

Legalització de la modificació de la si¬
tuació de la planta baixa.
Construcció de nau industrial entre

mitgeres.

Ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres.
Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de planta soterrània, planta
baixa i planta pis per a habitatge
unifamiliar.

Construcció d'un edifici d'habitatges
amb un local en planta baixa i 3 habi¬
tatges en plantes pis.
Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de planta baixa per a local
comercial i 4 plantes pis amb 1 habi¬
tatge per replà.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres amb local comercial
en planta baixa, i d'un edifici d'habi¬
tatges compost de planta baixa amb
local comercial i 4 plantes pis amb 4
habitatges.
Nau industrial destinada a magatzem
per a ferralla compost de planta baixa
i planta 1a.
Redistribució de 4 habitatges en un
edifici plurifamiliar aïllat.
Modificació de projecte d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres.
Construcció d'un edifici familiar entre

mitgeres compost de 2 plantes soter¬
rànies per a 34 places d'aparcament,
planta baixa i 3 plantes pis per a 2 lo¬
cals comercials i 14 habitatges.
Reforma de planta baixa i addició de
plantes 1a i 2a a habitatge unifamiliar
entre mitgeres.
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Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del reglament d'Orga¬
nització i Administració municipal, recurs d'alçada da¬
vant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat de
l'endemà de la data d'aquesta publicació. L'esmentat
recurs s'entendrà desestimat si transcorria un mes de
la seva interposició, sense que se'n notifiqui la resolu¬
ció. Contra la desestimació del recurs d'alçada es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant de
la Sala corresponent de l'Audiència Territorial de Bar¬

celona en el termini de dos mesos comptats de l'en¬
demà de la notificació de la desestimació quan
aquesta hagi estat expressa, o en el termini d'un any
comptat de la data de presentació del recurs d'alça¬
da, si aquest fos tàcitament desestimat.

Nota
En aquesta relació de llicències falten les concedi¬

des durant aquests mesos pel Districte de Gràcia.

Concursos

Per delegació de l'Alcaldia, en data 28 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 d'obres per a la realització dels treballs
d'instal·lació d'un sistema de senyalització variable
de càrrega i descàrrega al carrer de Balmes durant
l'any 1997.

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

Transports i Circulació.
c) Núm. d'expedient: 652/97.

Núm. de contracte: 97004556.
2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Obres per a la realització
dels treballs d'instal·lació d'un sistema de senya¬
lització variable de càrrega i descàrrega al carrer
de Balmes, durant l'any 1997.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Sis mesos, a partir del se¬

güent 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: 15.495.464 pessetes.
A càrrec del Pressupost Municipal de 1997:

15.495.464 pessetes.
5. Garanties:
Provisional: 309.909 pessetes.
Definitiva: 619.819 pessetes.
6. Informació i obtenció de documentació:

a) Entitat: Negociat de Transports i Circulació (Sec¬
tor 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 48.
e) Telefax: 402 34 71.
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 13 dies naturals a comp¬
tar des 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 administra¬
tives particulars.

c) Lloc de presentació: Negociat de Transports i Cir¬
culació. Sector de la Via Pública, plaça de Carles
Pi i Sunyer, núms. 8-10, 2a planta, 08002 Barce¬
lona. Si l'últim dia s'escau en dissabte, es presen¬
taran en el Registre General de l'Ajuntament, si¬
tuat 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 primer dia inhàbil o dissabte (llevat que

sigui dissabte) de la presentació d'ofertes. Si s'es¬
cau 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, 1 de desembre de 1997. La secretària

delegada, Montserrat Oriol i Bellot.
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Anuncis publicats al Butlletí Oficial de la
Província del núm. 262 al 286

- Condicions que han de regir ia subhasta dels
béns embargats als deutors que es relacionen.
(Dia 13)

Concursos

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'ampliació i arranjament de les dependèn¬
cies de la UT de Sants-Montjuïc de la Guàrdia Ur¬
bana, durant l'any 1997.
(Dia 1)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'adaptació per a disminuïts físics al CEIP
ESO Bosc de Montjuïc.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei de gestió i animació del casal
de joves de les Corts.

- 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 per a les dependèn¬
cies de Serveis tècnics, el centre cívic Can Deu,
la Biblioteca, la caserna de la Guàrdia Urbana, la
seu del Districte i de les dependències de Serveis
Personals del Districte de les Corts.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei de suport a l'atenció primària i
gestió de la ludoteca la Tardor.

- 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 per als col·legis pú¬
blics Barcelona, Duran i Bas i ítaca.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei de neteja per als col·legis
públics Ausiàs Marc, les Corts, Lavínia i Pau
Romeva.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei ludicoeducatiu i dinamització
sociocultural de la zona oest del Districte de les
Corts.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al con¬
dicionament i arranjament del Ceip M. Escola
Casas i Ceip Escola la Caixa.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
reparacions d'habitatges del Districte de Ciutat
Vella.
(Dia 4)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
construcció d'un centre cultural i lúdic -Centre de
les Arts de Sant Andreu-.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització de la superfície de l'aparcament de la
Casa Groga, fase II.

- 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 2a fase del CP
Lluís Vives del Districte de Sants-Montjuïc.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes que es rela¬
cionen.

(Dia 5)
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la se¬
nyalització horitzontal de la ronda de Dalt en tot el
tram comprès dins el terme municipal de Barcelo¬
na (Nus de la Trinitat a l'encreuament amb l'avin¬
guda Diagonal).

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de manteniment de les instal·lacions de pre¬
venció i extinció d'incendis situades als immobles i
vehicles de la Guàrdia Urbana, durant el període
comprès entre i'1 de gener de 1998 i el 3 de de¬
sembre de 1999.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament de 1.050 jerseis de coll rodó
per al personal de la Guàrdia Urbana, durant
l'any 1997.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió d'activitats esportives de Ciutat Vella.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
construcció de l'estucat de la façana del CP Pere
Vila.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del casal infantil del Gòtic.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió d'activitats per a la gent gran

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament d'arbrat, arbusts i plantes per a
l'any 1998.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al man¬
teniment i adquisició de jocs infantils de la ciutat
de Barcelona.

(Dia 6)
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de processat fotogràfic per a la Guàrdia Urba¬
na, durant l'any 1998.
(Dia 7)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes que es rela¬
cionen.

(Dia 8)
- Anul·lació del Plec de condicions relatiu a l'adjudi¬

cació de la gestió del II Fòrum del projecte Barce¬
lona 2001, publicat en el BOP núm. 250, de 18
d'octubre de 1997.

(Dia 11)
- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬

blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de centralització de les interseccions regu¬
lades mitjançant semàfors emplaçades en l'avin¬
guda de la Mare de Déu de Montserrat.
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Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
remodelació de la biblioteca Sofia Barat, 1a fase i
als serveis de neteja dels equipaments del Distric¬
te de PEixample, grup 1, grup 2, grup 3 i grup 4.
(Dia 12)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
neteja de l'edifici Glòries, edificis i locals munici¬
pals i edifici Novíssim.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de neteja de les dependències municipals del
carrer de la Ciutat núm. 9, del Parc Mòbil, de la
Impremta Municipal, de Relacions Laborals i de
Formació de Personal.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament de 680.000 exemplars de la
carta adjunta al calendari del contribuent per a
l'any 1998.
(Dia 13)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei d'atenció al ciutadà i captació de públic en visi¬
ta col·lectiva a les activitats que es realitzin en
l'Institut de Cultura de Barcelona i a la selecció
d'empreses per a dur a terme les campanyes de
comunicació i publicitat dels programes d'activi¬
tats de l'Institut de Cultura de Barcelona.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació dels serveis mèdics d'empresa que pre¬
cisa l'Institut Municipal de Parcs i Jardins per a
l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei d'elaboració, edició, publicació i distribució de
la revista "Barcelona Verda" que necessita l'Insti¬
tut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de productes químics i fitosanitaris
que necessita l'Institut Municipal de Parcs i Jar¬
dins de Barcelona per a l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al llo¬
guer de maquinària per a l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins per a l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de carburants que precisa l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, per a
l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de terres, substrats, àrids, compost i
torbes que necessita l'Institut Municipal de Parcs i
Jardins de Barcelona, per a l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de quatre vehicles automòbils.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament d'un camió amb grua i bolquet que
necessita l'Institut Municipal de Parcs i Jardins,
per a l'any 1998.

Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'ordenació del parc de Canyelles, VII fase.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al pro¬
jecte d'accessibilitat a la via pública.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes que es rela¬
cionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al llo¬
guer de material acústic i elèctric per als actes ex¬
traordinaris programats al Districte de Sant Martí i
al lloguer, emmagatzematge, manteniment, trans¬
port i col·locació d'empostissats, cadires i taules
per als actes extraordinaris programats al Districte
de Sant Martí.
(Dia 14)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'ampliació i remodelació del Museu
Picasso.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres d'urbanització de la plaça de Joaquim Fol-
guera.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per a la instal·lació d'aigua al CP Costa
Llobera.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
consultoria i assistència en matèria d'organitza¬
ció en la vessant de treballs de renginering, pro¬
jectes organitzatius i similars i consultoria i assis¬
tència en la matèria d'organització en la vessant
de treballs de normalització de procediments,
protocols, productivitat, racionalització de planti¬
lles i similars.
Plecs de condicions que han de regir el concurs
públic per a l'adjudicació dels contractes relatius
a: el lloguer de vehicles pel trasllat de càrrecs de
representació de l'Ajuntament; la gestió, estudi i
elaboració de propostes d'estalvi energètic dels
subministraments; a les tasques associades al
lliurament a correus de quatre números de la re¬
vista BCN Informació; i els serveis d'impressió ro¬
tativa offset (4+4) de quatre números de la revista
BCN Informació.
(Dia 15)
Plecs de condicions que han de regir el concurs
públic per a l'adjudicació dels contractes que es
relacionen.

(Dia 17)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
manteniment de les instal·lacions dels immobles
adscrits al Districte de Ciutat Vella.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
manteniment dels elements constructius i edificis
adscrits al Districte de Ciutat Vella.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per al manteniment dels elements construc¬
tius i edificis adscrits al Districte de les Corts per
als anys 1998-1999.
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Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius al
manteniment de la via pública al Districte de Sant
Andreu, de les instal·lacions d'extinció d'incendis
d'edificis, de les instal·lacions dels immobles del
Districte de Sant Andreu, dels elements construc¬
tius i edificis del Districte de Sant Andreu i dels

aparells elevadors dels edificis.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius a les
brigades d'obra i d'instal·lacions que es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
manteniment dels elements constructius i d'altres
elements de la via pública del Districte de Ciutat
Vella.
Plec de condicions que ha de regir ei concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
manteniment dels elements constructius i d'altres
elements de la via pública de Districte de Ciutat
Vella.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes relatius al
manteniment de la via pública del Districte de
Gràcia, al manteniment d'aparells elevadors del
Districte de Gràcia, al manteniment d'elements
constructius i edificis del Districte de Gràcia i al
manteniment d'instal·lacions d'immobles del Dis¬
tricte de Gràcia.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per al manteniment de les instal·lacions
dels immobles adscrits al Districte de les Corts
per als anys 1998-1999.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per al manteniment de la via pública del
Districte de les Corts per als anys 1998-1999.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
manteniment dels elements constructius i d'altres
de la via pública al Districte de Sant Martí, al man¬
teniment de les instal·lacions dels immobles ads¬
crits al Districte de Sant Martí i al manteniment
dels elements constructius i altres elements dels
edificis i centres escolars del Districte de Sant
Martí.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes d'obres que
es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes d'obres que
es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de manteniment dels elements constructius
i d'altres elements de la via pública al Districte
d'Horta-Guinardó.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de manteniment d'espais urbans-voreres
98-99, a les obres de manteniment d'elements
constructius edificis districte 98-99, i manteniment
d'instal·lacions d'immobles districte 98-99.
(Dia 18)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al

manteniment, reparació i adaptació de les ins¬
tal·lacions semafòriques, sistemes de regulació,
controls i vigilància del trànsit i ajuda a l'explotació
dels sistemes dinàmics.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del casal d'avis Tarradellas.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del centre cívic Pati Llimona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del centre cívic Drassanes.

- 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 púbica crid 97, carrer
de Feliu Codina.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
gestió del centre cívic Barceloneta.
(Dia 19)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis per a la gestió del programa d'activitats de la
campanya de foment de la lectura l'Aventura de
llegir i als serveis per al disseny de la imatge i la
producció del material de difusió de l'esmentada
campanya.
(Dia 20)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de construcció de la piscina coberta de Bon
Pastor (2a fase).

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres per als treballs de centralització de les
instal·lacions semafòriques que regulen el trànsit
en les interseccions de la zona del carrer de
Navas de Tolosa, entre el carrer de la Indústria i
la plaça de Maragall.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de reforma del sector planta baixa del Mu¬
seu Etnològic per a l'exposició Japó.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contractes per la pres¬
tació del servei de neteja que es relacionen.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la
prestació del servei d'impressió de la revista bi¬
mestral Barcelona Educació.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres definides al projecte d'accessibilitat al Parc
del Putxet: obertura del carrer de la Cuesta.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de les notificacions de pagaments
en voluntària dels padrons fiscals (IBI, IAE, Circu¬
lació, Gossos, Guals, etc.) per a l'any 1998.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de construcció d'un edifici per a equipa¬
ments i biblioteca al carrer de la Riera Blanca,
núms. 1-3 del Districte de les Corts.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub-
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ministrament per a l'ampliació del LSM (Library
Storage Module) amb l'adquisició d'una unitat de
control, dues noves boques de lectura/escriptura
de 36 pistes i el pas de les boques actuals de 18 a
36 pistes.
(Dia 21)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al sub¬
ministrament de 76 terminals portàtils per al Ser¬
vei d'Extinció d'Incendis i Salvament, durant l'any
1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de rehabilitació integral de façanes de l'edi¬
fici del carrer d'Avinyó, núm. 7.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de rehabilitació de la Masia de Can Planes
(2a fase).
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'as¬
sistència tècnica i organitzativa, durant la tercera
fase d'impulsió i seguiment del pla integral de
seveis socials a Barcelona, a la Comissió Directi¬
va i a les comissions i grups de treball.
Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
subministrament de 55 terminals ràdio mòbils i 2
consoles per al Servei d'Extinció d'Incendis i Sal¬
vament, durant l'any 1997.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a les
obres de manteniment dels edificis i instal·lacions
adscrits a la Guàrdia Urbana, durant l'any 1998.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu als ser¬
veis de neteja dels diferents parcs del Servei d'Ex¬
tinció d'Incendis i Salvament, durant l'any 1998.
Rectificació de l'edicte publicat al BOP núm. 275,
de 17 de novembre de 1997, relatiu als contractes
de neteja que es relacionen.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la ur¬
banització i millora d'espais públics, II fase.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a l'exe¬
cució de les obres definides al projecte d'accessi¬
bilitat a la pista d'atletisme del poliesportiu Can
Dragó.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la di¬
recció facultativa i execució de les obres de cons¬
trucció de les finques núms. 126-152 del carrer de
Sant Joan de Malta.
(Dia 22)
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment dels edificis i instal·lacions
dels mercats municipals i oficines dels Serveis
Centrals de l'IMMB.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment i millores de les instal·lacions
elèctriques dels mercats municipals i oficines dels
Serveis Centrals de l'IMMB.
Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬

vei de recaptació de diners a les instal·lacions del
mercat municipal de la Fira de Bellcaire.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de neteja de les oficines de les Direccions dels
mercats municipals, Capçaleres de zones i Ser¬
veis Centrals de l'IMMB.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs
públic per a l'adjudicació del contracte relatiu al
servei de seguiment, control i preparació d'infor¬
mes davant dels organismes europeus del con¬
tracte signat entre l'IMI de Barcelona i la Unió
Europea pel desenvolupament del projecte ano¬
menat Gala.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de desenvolupament per al mòdul de planifica¬
dor automàtic de l'aplicatiu d'inspeccions
tècniques i concessió de llicències d'activitats i
concessió de llicències d'obres.
(Dia 25)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de manteniment dels aparells elevadors dels
mercats municipals.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu al ser¬
vei de missatgeria de l'IMMB.
(Dia 26)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes relatius al
subministrament d'un aparell autoclau per al La¬
boratori Municipal, a les obres de remodelació del
Centre d'Atenció Sanitària a Drogodependents
d'Horta-Guinardó, el servei de dispensació mòbil
de metadona a agonistes opiacis i el servei
d'agents de salut per a població toxicòmana.
(Dia 27)

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació dels contractes de serveis
que es relacionen.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs pú¬
blic per a l'adjudicació del contracte relatiu a la re¬
alització d'un sondeig arqueològic en el subsòl del
mercat municipal de Santa Caterina.
(Dia 28)

- Rectificació de l'edicte publicat al BOP núm. 280,
de 22 de novembre de 1997, relatiu a un contrac¬
te d'obres al Districte de Nou Barris.
(Dia 29)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per

les obres del projecte d'urbanització al jardí de la
Font Florida.

(Dia 4)
- Oracle Ibérica, SA, per l'adquisició de material in¬

formàtic pel desenvolupament del Projecte Usuari
Família, corresponent a l'any 1994.
(Dia 6)

- Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamien¬
to, SA, pels treballs de renovació de suports d'en-



NÚM. 35 30-XII-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1697

llumenat públic dels Districtes d'Horta-Guinardó,
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

- Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
SA, pels treballs de reparació i gran manteniment
de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'anella
central de la plaça de Catalunya.

- Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,
SA, pels treballs de reparació i millora d'enllume¬
nat públic "punts foscos zona 2" que comprenen
els carrers de Rosalia de Castro, de Santa Caroli¬
na, de Llorenç i Barba, d'Harmonia, de Malats
(Gran de Sant Andreu-plaça d'Orfila)", d'Alma¬
celles, les places de Sagrada Família, de Sóller,
d'Àngel Pestaña, del Doctor Trueta i el parc Pla
de Fornells.

(Dia 13)
- Texsa, per les obres de conservació i reparació

dels elements ornamentals de la ciutat.

(Dia 21)
- Duniana, per les obres d'ordenació de la superfí¬

cie interior de l'illa Gran Via, Casanovas, Diputa¬
ció i Villarroel.

(Dia 27)
- Grupo Acciona, SA, pels treballs de rehabilitació

del paviment de la plaça de Catalunya.
(Dia 28)

Informació pública
- De l'acord de l'Alcaldia, de 17 d'octubre de 1997,

d'anul·lar la despesa per fer front a la contractació
de serveis de neteja i desconvocar el concurs pú¬
blic per l'adjudicació de l'esmentat contracte.
(Dia 1)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament la relació de béns i
drets que s'adjunta.
(Dia 8)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar modificacions de crèdit del pres¬
supost de 1997, aprovar reconeixements de crèdit
amb càrrec al Pressupost de 1997 i aprovar de la
consideració com ampliable de la partida d'ingres¬
sos 450.49 611.14 99.01.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada al carrer de Portolà, núm.
20, als efectes de l'ordenació de la ubicació en la
planta baixa i altell de l'us d'habitatge vinculat en¬
tre ambdues plantes.
(Dia 11)

- Rectificació de l'edicte publicat al BOP, núm. 178,
relatiu al Reglament de la Medalla d'Honor de
Barcelona.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre
de 1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de de¬
tall d'alineacions i rasants al carrer de Santa Ca¬
terina de Siena, núms. 41-45 i al carrer dels Mo¬
neders, s/n.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació de volums a la parcel·la situada al
carrer d'Espronceda, núms. 25 al 29.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 17 de fe¬
brer de 1997, d'aprovar definitivament el Projecte

d'urbanització d'iniciativa privada de les finques
de la cantonada avinguda de la Gran Via, carrer
de Parcerisa i passatge de Marçal, de Barcelona,
en no haver-s'hi presentat al·legacions en contra.
(Dia 13)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació de volums de la Unitat d'actuació
núm. 2 "Guipúscoa" de la Modificació de PGM al
sector de Sant Andreu-La Sagrera.
(Dia 15)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 10 de ju¬
liol de 1997, d'aprovar definitivament el model de
cabina per a unitat de subministrament de carbu¬
rants a la via pública, en no haver-s'hi presentat
al·legacions en contra.
(Dia 17)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica a la parcel·la del passeig
de la Bonanova, núms. 78-80, carrer de Pomaret,
núms. 1-9.

- De l'acord municipal d'aprovar inicialment el Pro¬
jecte executiu de la ronda de Guinardó en el tram
comprès entre els carrers del Segle XX i de
Cartagena-ronda del Mig.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
d'ordenació volumètrica per l'edificació de quatre
habitatges unifamiliars, a la parcel·la situada al
carrer d'Elisenda de Pinós, núms. 1 al 15.

- De l'acord municipal d'aprovar inicialment el Pro¬
jecte constructiu d'urbanització del carrer de Joan
Güell, entre els carrers de Rosés i de Miracle.
(Dia 18)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada al carrer de Sepúlveda,
núm. 179.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, de desestimar les al·legacions presentades
contra el Projecte de delimitació de la Unitat d'ac¬
tuació corresponent al subàmbit de l'illa A del
PERI per a la remodelació de cinc illes al Turó de
la Peira.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació corresponent a la Unitat d'actuació del
subàmbit de l'illa A del PERI per a la remodelació
de cinc elles al Turó de la Peira
(Dia 21)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 4 de novembre de
1997, d'aprovar inicialment el Projecte de com¬
pensació del Pla especial del sector de reforma
interior núm. 3 del Poblenou de Barcelona.

- De l'acord del Consell Plenari, de 21 de novembre
de 1997, d'aprovar els Pressupostos Generals de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici de 1998
i les seves Bases d'Actuació.
(Dia 22)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre
de 1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de de¬
tall de la parcel·la situada al carrer de Polònia,
núm. 25.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada al carrer d'Homer, núm. 42.
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- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada al carrer de Jordi de Sant
Jordi, núms. 8-10.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
de la parcel·la situada al carrer d'Horta, núms.
181-205.

(Dia 26)
- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de

1997, d'aprovar definitivament la modificació de
l'Estudi de detall per a l'emplaçament d'una
benzinera al Nus de Collserola.
(Dia 27)

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall de
la parcel·la situada al carrer de la Marina núm. 167
1 la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 778.

- De l'acord del Consell Plenari, de 24 d'octubre de
1997, d'aprovar definitivament l'Estudi de detall
per a la definició de l'edificació a les parcel·les 1 i
2 de l'illa 7 de la Unitat d'actuació núm. 1 del Pla
especial de reforma interior del Front Marítim.
(Dia 28)

Notificacions

- A la Sra. Leonor Rosalén i Sales, titular registral
d'1/6 part indivisa de la finca núm. 2 del carrer de
Figaró, sobre la consignació de l'apreuament que li
correspon per l'expropiació de l'esmentada finca.

- A la Sra. Felisa Sobreviela i Larena, titular
registral de la finca núm. 26 del carrer del Príncep
Jordi, sobre la consignació de l'apreuament que li
correspon per l'expropiació de l'esmentada finca.
(Dia 1)

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a l'Estudi de detall
d'ajust d'alineacions i compensació de volums de
l'illa delimitada pels carrers de Fontcoberta, de
Santa Amèlia, d'Osi i del Cardenal Vives i Tutó.

- Als ignorats hereus del Sr. Francisco Barrero i
Castillo, sobre la resolució del contracte d'adjudi¬
cació d'habitatge en arrendament existent amb el
mateix i la recuperació de la possessió de l'habi¬
tatge del Grup Baró de Viver, carrer de Borredà,
núm. 7.

- A la Sra. Marisa Agulló i Camarasa, titular de l'au¬
torització d'ús de la parada núm. 16 (galeria co¬
mercial) del mercat municipal de la Sagrada Fa¬
mília, sobre la imposició de la sanció de pèrdua
de l'autorització d'ús de la parada esmentada, per
manca de pagament del cànon trimestral.
(Dia 4)

- A Barcelona Inn 92, SA, i en la seva representació
al Sr. Juan Pessolas i Farrerons, sobre la caduci¬
tat de la llicència de reforma i ampliació de l'edifici
"Miramar".

(Dia 7)
- A les persones interessades, sobre l'adjudicació

del contracte relatiu al control d'accessos a la
zona de Barnacentre.

- A.les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la pavimentació de les zo¬
nes malmeses del passatge central de la Rambla.

A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu als enderrocs a la pista marí¬
tima de la Barceloneta.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres per la col·locació
del mobiliari urbà a la Barceloneta.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la pintura interior i restaura¬
ció de les façanes del CP Lepant.
(Dia 8)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la direcció del projecte
d'el·laboració d'un sistema de suport a la planifi¬
cació i gestió urbanes per tal de reduir les disfun-
cions de la ciutat actual "Projecte Life".
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres de connexió del
passeig Marítim del Poblenou amb el Port Olímpic.
(Dia 12)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres d'urbanització de
l'espai públic situat al passatge de Caba, entre els
carrers d'Entença, del Marquès de Sentmenat i de
l'Equador.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres definides en el
projecte de remodelació de l'avinguda Meridiana
entre els carrers del Cardenal Tedeschini de
Navas de Tolosa.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres d'urbanització de
la zona de Can Bruixa, entre els carrers de Gali¬
leu i de Joan Güell.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres d'arranjament del
carrer de l'Estany entre els carrers del Foc i del
Cisell.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la rehabilitació de la Casa
Misericòrdia, fase II.
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.
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.
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 13)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres de la fase 1A dels
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dipòsits de regulació i tractament primari del sane¬
jament de Barcelona: obra civil i instal·lacions del
dipòsit de Viladomat (carrer de Viladomat, entre
els carrers de París i del Rosselló: zona mitja de
l'eix Urgell-Paral·lel)

- A la Sra. Núria Canturri i Camps, 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 Àngel Díez i Àlvarez, 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. Santiago Climent i Manzano, 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. Eduardo Claret i Planell, 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 Àngel de la Villa i Ugas, 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. Miquel Darnes i Cirera, 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. Asunción Puche i Echegaray , 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 di¬
ferents exercicis.

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

- A la Sra. M. Jesús Corral i Rubio, 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. Vicenta Ciria i Soria, 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 Cirujeda i Martínez, 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. Conrado Clemente i López, 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. Margarita Céspedes i Alcaraz, 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 di¬
ferents exercicis.

- Al Sr. Emilio Casasús i Batlle, 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 M. Catalán i Gili, 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. Francisco de Temple i Trepat, 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. Dolores Caballero i Prieto, 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.

- Al Sr. Manuel de Rius i Romero, 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. Julio C. Cánovas i Sánchez, 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. Carlos Blanco i Pascual, 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. M. Conclavell i Figueras, 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. Susana Díaz del Río i Larratea, 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 di¬
ferents exercicis.

- A la Sra. Montserrat Comas i Solà, 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. Sara Cabau i Vaello, 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. Erik Calvo i Masramón, 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. Francisco Cortés i Sigüenza, 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.
(Dia 15)
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A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres de la Fase 1B
dels dipòsits de regulació i tractament primari del
sanejament de Barcelona: telecontrol del dipòsit
de Viladomat (carrer de Viladomat, entre els car¬
rers de París i del Rosselló: zona mitjana de l'eix
Urgell-Paral·lel).
A la Sra. Dolores Salcedo i Martínez, 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. Ana de Lera i Tatjé, 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 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 les reso¬
lucions desestimatòries dels recursos formulats
contra sancions per infracció de les normes de
trànsit.
A les persones que es relacionen, sobre la sanció
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 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)
A les persones que considerin tenir algun dret als
vehicles que es relacionen i dels quals es desconeix
el propietari i/o domicili, perquè formulin davant
aquest Ajuntament la reclamació corresponent.
A la Sra. M. Elena de la Peña i Teruel, sobre l'ad¬
quisició de fermesa en via administrativa del Pro¬
jecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació A-4
del Pla especial del Vapor Vell.
Al Sr. José Antonio Conde i Ankli, 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. Ricardo Cortés i Eróles, 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. Francisco de Arzivu i Castelló, 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.
Al Sr. Miguel Coletas i Alonso, 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. Eugeni Castejón i Travieso, 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. José C. Cortavitarte i Salgado, 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. Francisco Corral i Domeñe, 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. Tomás Codina i Ros, 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 exerci¬
cis.

- A la Sra. Cristina Carulla i Benítez, 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. Carmen Cervelló i Tubert, 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.
(Dia 18)

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la modificació pun¬
tual del PERI del sector oriental en l'àmbit del Mu¬
seu Picasso-carrer dels Flassaders i l'avinguda de
Cambó.

- A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la modificació del
PGM en relació a la modificació dels usos de les
zones qualificades com a clau 14b, zones de
remodelació privada, pel PGM al terme municipal
de Barcelona.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la modificació, fabricació,
subministrament i muntatge de mobiliari a l'Institut
Municipal d'Hisenda de Barcelona.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la determinació dels dife¬
rents materials d'impremta d'utilització de l'Institut
Municipal d'Hisenda de Barcelona.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contractes que es relacionen.
(Dia 19)

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta mitjançant subhasta pública dels dipòsits ma¬
gatzems que es relacionen.

- A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a la instal·lació elèctrica, en¬
llumenat interior i sistema de megafonia del mer¬
cat municipal de Sant Antoni.
(Dia 20)

- A Tecmopa, SA, propietari de la finca núm. 55 del
carrer de la Selva i titular de la llicència d'obres
concedida el 15 de juny de 1988, que en el termini
de dos mesos procedeixi a la legalització de les
obres emparades en la llicència que ha estat de¬
clarada nul·la per sentència núm. 235, de 23 de



NÚM. 35 30-XII-1997 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1701

març de 1995, de la Sala del Contenciós Adminis¬
tratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata¬
lunya.
(Dia 21)
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
feta mitjançant subhasta pública dels dipòsits ma¬
gatzems que es relacionen.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
del contracte relatiu a les obres de supressió de
barreres arquitectòniques (pla d'accessibilitat a la
via pública del Districte 1997).
(Dia 22)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Pla especial d'orde¬
nació volumètrica a l'interior de l'illa entre els car¬

rers d'Aragó, de València, del Bruc i de Roger de
Llúria.
A The T-Shirt Trust, SL, titular de l'autorització
d'ús de la parada núm. 25 (galeria comercial) del
mercat municipal de la Sagrada Família, sobre la
imposició de la sanció de pèrdua de l'autorització
d'ús de la parada esmentades, per manca de pa¬
gament del cànon.
A les persones interessades sobre la decisió de
deixar desert el concurs relatiu a les obres de
construcció de dotze parades noves per als ocells
de la Rambla.
A les persones interessades, sobre l'adjudicació
dels contractes que es relacionen.
(Dia 25)
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 Ventura Plaja,
núms. 52-56.
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 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.
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
municipas de circulació de vianants i de vehicles
vigent en aquest Ajuntament.
(Dia 27)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu a la concessió de l'ús
de part de l'edifici conegut com Convent dels Àn¬
gels, situat a la plaça dels Àngels, núm. 5-6.
Al Sr. Jorge Miralles i Brugués, titular de l'autorit¬
zació d'ús de les parades núms. 159 i 160 del
mercat municipal de les Corts, sobre l'inici d'expe¬
dient sancionador manca de pagament del cànon
trimestral.
A la Sra. Josefa Ramírez i Fuentes, titular de l'au¬
torització d'ús de la parada núm. 55 del mercat
municipal de Ciutat Meridiana, sobre la imposició
de la sanció de pèrdua de l'autorització d'ús de la
parada esmentada, per tancament de parada sen¬
se autorització municipal.
(Dia 28)
A les persones interessades, sobre l'exposició al
públic de l'expedient relatiu al Pla especial per a
la concreció del tipus d'equipament a la finca del
carrer Alt de Pedrell, núm. 100-120.
(Dia 29)

Altres anuncis

Subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre dins el programa "Barcelona Solidària 1997"

graf Entitat
B Fundació Internacional de Solida¬

ritat Companyia de Maria F.I.S.C.
B Associació per a les Nacions Uni¬

des a Espanya
D Associació Catalunya-Líbano
D Associació per a l'orientació, for¬

mació i inserció dels treballadors
estrangers (CITE-CONC)

B Coordinadora d'Associacions de
Veïns i Entitats de Nou Barris de
Barcelona

E Federació Casa de la Solidaritat

Nom projecte
Defensoría popular de Chepén (Lima)

Programa "Architecture for a Ghanging
Words" a Tunísia
"3as. Jornadas árabes en Pueblo Nuevo"
Campanya contra el racisme al món laboral

"Colegio especial de niños sordos "René
Vilches Rojas" del municipio de Cerro
(La Habana )
Suport al funcionament de la Casa de la
Solidaritat

País o Zona Quantitat
destinatària concedida

Perú 5.000.000

Tunísia

Cuba

6.394.980
512.500

2.200.000

2.024.565

2.000.000
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Epí¬
graf
D

B

D

Entitat

Asociación española de amistad
con los pueblos árabes (Bayt
Al-Thaqafa)
Asociación española de amistad
con los pueblos árabes (Bayt
Al-Thaqafa)
Pallassos sense Fronteres

E Asociación Cultural Riebapua
D Asociación Cultural Riebapua

D Fundació Josep Comaposada

E Centre Unesco de Catalunya

D Justícia i Pau
D Associació Catalana de Solidaritat

i Ajuda als Refugiats (ACSAR)
D Mundri Relief and Development

Association (MRDA)
E Mundri Relief and Development

Association (MRDA)
D Asociación Cultural Itondi Kribi
D Asociación de Intelectuales africa¬

nos en España (Mfundi-Kupa)
E ConcertacioN/S- Frères des

Hommes Europa
B Associació Catalana d'Enginyeria

sense Fronteres- Agermanament-
Liwanda

D Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona

B Arquitectes sense Fronteres

B Col·lectiu per la igualtat en la
diversitat

B Fundació Intermon

D

Fundació Intermon

Metqes sense Fronteres-Espanya
(MSF-E)
Metqes sense Fronteres-Espanya
(MSF-E)
Associació d'Estudiants i Joves de
Guinea- Equatorial (AEJGE)
Educació sense Fronteres

ERAIM (Equip de Recerca i d'Ac¬
tuació Interculturals)
Associació Juvenil Cooperació al
Desenvolupament
Veterinaris sense Fronteres-Ve-
termon

Asociación de Ayuda Mútua de
Inmigrantes en Catalunya (AMIC)

D Visquem la Diversitat

B Aigua per al Sahel
B Mans Unides

B Círculo geográfico Paralelo 30

Nom projecte
Convivència i interculturalitat

Ampliació del local de l'associació

Se essa rua fosse minha (Si aquest carrer
fos meu)
"Ayuda al funcionamiento de la Asociación"
"Semanas de Interculturalidad. El pueblo
bubi con el pueblo catalán"
Activitats de sensibilització a Barcelona so¬

bre el treball infantil en països del tercer món
Actualització i millora de les pàgines Web
del Centre Unesco de Catalunya
Quaderns per a la Solidaritat
Edició catalana de la revista de l'ACNUR
"Refugees", de l'edició anglesa.
Àfrica, un món desconegut

Barcelona amb el Sudan

"El arte más allá de las razas"
"La personalidad del Inmigrante"

Consolidació de la infraestructura informàtica
i estratègia de captació de socis/es
Educació per a tothom al poble

País o Zona
destinatària

Brasil

Quantitat
concedida

1.000.000

2.000.000

4.000.000
149.561

637.500

2.200.000

1.000.000
972.000

1.710.000

626.960

1.252.800
1.000.000

2.000.000

2.000.000

Les associacions de veïns i l'arrelament
dels immigrants als barris de Barcelona
Reconstrucció de ia biblioteca. Facultat
de Medicina. Universitat de Tuzla
Colònies per a nens i nenes saha-
rauis 1997

Desenvolupament rural integral a la
regió de Fitri
Per la seva dignitat, comerç just
Suport a l'Hospital del Districte de
Kasulu a la Regió de Kigoma
Folleto Iniciatives Solidàries

Conviure a Catalunya

"Escolarización y educación cívica de jó¬
venes de 10 a 15 años del término muni¬

cipal de Abricots, Grand'Anse. Haití"
Anàlisi comparativa de les actituds prexe-
nòfobes dels adolescents

Suport a la dona a la sierra paceña

Suport al funcionament de Veterinaris sen¬
se Fronteres en el marc dels "10 anys de
VSF-Vetermon"
"El mundo laboral, marco de la solidaridad
y la tolerancia"
Programa d'Educació Intercuitural "Vis¬
quem la diversitat"
Construcció de 14 pous d'aigua
"Promoción de los derechos de la mujer
en tres pueblos jóvenes de Chimbote"
NGI (Ecosistema Forestales de Guinea
Ecuatorial

Camerun 5.000.000

2.093.800
Bòsnia-

Herzegovina 3.500.000
Sàhara

occidental 2.400.000
Txad 15.000.000

2.200.000

Tanzània 14.960.027

639.500

421.017

Haití 14.974.592

800.000
Hondures 7.844.000

2.000.000

1.694.000

Burkina-Fasso

Perú
Guinea
Equatorial

1.712.000
1.628.000

7.132.350

2.500.000
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Epí¬
graf

Entitat

B Associació Catalana de Solidaritat
amb Nicaragua i Centreamèrica
de Nou Barris

B Estudiants d'òptica per Bòsnia
B Creu Roja

B Associació Juvenil Sobreàtic de
dinamització sociocultural

B Proyecto Local

D Proyecto Local

D Sodepau

B Sodepau

B Casa de Nicaragua

B Agermanament sense Fronteres
B GASI
D Associació de suport a les or¬

ganitzacions populars xilenes
(ASOPXI)

B Liwanda, projectes integrals de
cooperació

B Cooperació Amazònica (COAM)

B Fundación Prodein

D Setem Catalunya
E Setem Catalunya
B Setem Catalunya

D Gasir (Grup d'Assistència Sanitària
als Immigrants i Refugiats)

E Solidaritat i Comunicació - SICOM
D Solidaritat i Comunicació - SICOM

B Centre d'Estudis Amazònics

E Cooperació

B Cooperació

B CIEMEN (Centre Internacional Es
carrè per a les Minories Ètniques
i les Nacions)- Acció Solidària

D CIEMEN (Centre Internacional Es-
carré per a les Minories Ètniques i
les Nacions)- Acció Solidària

B Associació Entrepobles

E Associació Entrepobles
B Ecomediterrània
B Fundació Alfons Comín
D Fundació Alfons Comín
B Associació Salut i Família

Assemblea de Cooperació per
la Pau

Nom projecte
"Dinamización del movimiento comunal
en la zona sur de Estelí"

Perquè necessitem veure la pau"
Transport marítim i fluvial per les zones
de conflicte (II fase) -Urabà
Centro juvenil Patio María"

Desenvolupament integrat transfronterer
en el riu Uruguai
Campaña agentes de desarrollo local sin
fronteras
Xenofília - Programa Migr-Media (Immigra¬
ció i mitjans de comunicació)
Drets Humans a Chiapas: denúncia, segui¬
ment i formació 1997
2n cicle d'alfabetització de dones dins un

projecte integral a Larreynaga (Malpaisillo)
Alberg Juvenil de Botmakak
Sàhara-97
Dinamització de col·lectius d'immigrants
a Catalunya

Construcció de pous amb bombes hidràu¬
liques de funcionament manual al districte
de Nyanon
Escola agroecològica per la formació de
mestres bilingües interculturals a l'Amazò-
nia peruana
Ampliació d'una planta lletera a la Granja
Escola de Yucay
Camps de solidaritat
30 anys de Setem Catalunya
Suport tècnic de coopérants en projectes
de desenvolupament en països del sud
Estudi i divulgació de la situació psico-
social dels immigrants extracomunitaris a
la ciutat de Barcelona
De suport al funcionament de les entitats
Programa d'informació internacional i soli¬
daritat BCN-TV
Rehabilitació i difusió de sistemes d'agri¬
cultura sostenible en camps elevats
Suport al funcionament i enfortiment de
Coperació
Suport a la producció cooperativa i a l'or¬
ganització en las Pilas
Habilitació del dispensari de Salut de
Tarcin

La mirada dels ulls negres

País o Zona Quantitat
destinatària concedida

Nicaragua
Bòsnia

Colòmbia

Cuba

Diversos

2.001.626
619.000

15.000.000

2.126.008

4.600.000

2.200.000

2.200.000

5.682.012

1.313.000
5.000.000
8.500.000

1.650.000

Camerun 2.021.500

Mèxic

Nicaragua
Camerun
Sàhara

Perú

Perú

7.200.000

5.000.000
2.200.000
2.000.000

Diversos 8.262.500

1.500.000
382.300

1.320.000

Bolívia 3.500.000

2.000.000

Guatemala 13.667.222

Bòsnia i

Hercegovina 8.000.000

2.200.000

"Proyecto de salud integral en la colònia
Enrique Bermúdez"
Ampliació de la infraestructura d'Entrepobles
Creació d'una cooperativa agrícola integrada
Granja agrícola al sud del Sudan
Projecte de sensibilització 1997
Cooperació descentralitzada al Mediterrani
per al desenvolupament dels infants i les
dones
Veig-veig

Nicaragua 9.574.518
803.441

Algèria 14.000.000
Sudan 6.930.000

2.200.000

Area
Mediterrània 3. 250.000

200.000
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Epí¬
graf

Entitat

B Associació Fundació Pau i Soli
daritat

B Fundació Món-3

B Fundació Intervida

B SOLC. Solidaritat i Cooperació

D SOLC. Solidaritat i Cooperació
D Moviment de Centre d'Esplai

D ETANE (Equip de Treball Àfrica
Negra a l'Ensenyament)

D Centre d'Estudis Africans

D Asociación Socio-Cultural Ibn
Batuta

D Associació Fundació Pau i Soli¬
daritat

E Servei Civil Internacional
D Associació per a l'Estudi i la pro¬

moció del desenvolupament
comunitari

D Associació Ecologistes-ECOS de

B Medicus Mundi Catalunya

Nom projecte

Programa de formació destinat a l'enforti¬
ment de l'organització camperola de dones.
Cochabamba
Bolol Dogo, Reestructuració agrícola i sa¬
nitària
Contribució al desenvolupament integral,
a través del sanejament ambiental, a les
comunictats indígenes Chanta-Olorhuanca,
Centro Umaca i Huayucpampa. Apurímac
Educadors socials en el lleure, a Mostar

Educadors multicultural
Un sol món
cristians. Fundació Pere Tarrés
7a Diada Cultural Afro-catalana

La convivència intercultural a Ciutat Vella:
tolerància i racisme
"Fomento de la participación de los marro¬
quíes en la sociedad catalana"
Primeres Trobades de cooperació sindical
Nord-Sud
El salt qualitatiu, ara
Investigació participativa orientada a pre¬
venir i combatre la formació de ghettos a
les escoles de Ciutat Vella
Oci i temps llirue amb infància i famílies
refugiades i immigrants
Atenció primària de salut del municipi de
Quiçama-Muxima, província de Bengo

País o Zona Quantitat
destinatària concedida

Bolívia 4.387.296

Mauritània 5.923.986

Perú 5.000.000
Bòsnia-

Herzegovina 3.312.822
2.200.000

2.200.000

899.335

1.500.000

2.200.000

2.200.000
2.000.000

2.200.000

776.000

Angola 15.000.000
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