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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Decret. El Consell Municipal de Benestar Social,
en sessió plenària de l'1 de juliol de 1992, va aprovar
la creació del premi "Comunicació i Benestar Social"
amb l'objectiu d'estimular, promocionar i incentivar
una millor informació i tractament dels problemes so¬
cials en els mitjans de comunicació.
Segons les bases generals d'aquest premi, corres¬

pon a l'alcalde la designació del Jurat.
Per això, i fent ús de les atribucions que em confe¬

reix l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Designar membres del Jurat del Premi del Consell

Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comuni¬
cació 1999 les persones següents:
Presidenta:
Ima. Sra. Núria Carrera i Comes, cinquena tinenta

d'alcalde.
Vocals:

Ima. Sra. Marina Geli i Fàbrega, presidenta de Po¬
lítica Social del Parlament de Catalunya.

Im. Sr. Salvador Alsius i Clavera, degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.

Sr. José Manuel Gil i Meneses, coordinador gene¬
ral de Creu Roja de Barcelona.

Im. Sr. Juan José Perona, degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autòno¬
ma de Barcelona.
Sr. Antonio Franco i Estadella, director de El

Periódico.
Sr. Josep Maria Martí i Martí, director de la SER-

Ràdio Barcelona.
Sr. Gabriel Jaraba i Molina, cap de Projectes de

TV3.
Secretària:
Sra. Carme Turró i Vicens, secretària del Consell

de Benestar Social.
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4068)
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats atorgades pels arti¬
cles 21 de la Llei de bases de règim local i 13 de la
Carta de Barcelona, disposo:
Delegar la presidència del Comitè Executiu en el

president de la Comissió de Presidència i Hisenda,
lm. Sr. Ernest Maragall i Mira.
Barcelona, 7 de setembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(fíef. 3881)

k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades en l'article
10 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que
aprova el Reglament del procediment per a l'exercici
de la potestat sancionadora, i l'article 2 del decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, disposo:
Desconcentrar les funcions que s'assenyalen a

continuació en l'Im. Sr. Pere Alcober i Solanas, presi¬
dent de l'Institut Municipal de Mercats:

La resolució dels expedients sancionadors, incoats
per faltes greus contra l'Ordenança del mercat i Re¬
glament de serveis dels mercats zonals i especials,
que impliquin la sanció de pèrdua de l'autorització o
tancament.
Dur a terme els actes de tota mena que calguin per

a la recuperació de béns de domini públic adscrits al
Servei de Mercats Zonals i Especials, inclosos els
desnonaments administratius.
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ref. 4013)

k k k

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i l'article
21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local, disposo:
Primer. Delegaren l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i

Argudín, president de la Comissió de Serveis Urbans
i Manteniment, les competències següents:
- Atorgament de llicències de canalitzacions per a

l'execució de les obres a la via pública.
- Autoritzacions a particulars per a la col·locació de

fites, tanques protectores i senyals orientadors.
Segon. Desconcentrar, en ús de les facultats ator¬

gades en els articles 10 del Reial Decret 1398/93, de
4 d'agost, i 2 del Decret 278/93, de 9 de novembre,
sobre procediment per a l'exercici de la potestat
sancionadora, en l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i
Argudín, president de la Comissió de Serveis Urbans
i Manteniment, les funcions següents:
Incoar, nomenar, instruir i resoldre els expedients

corresponents amb imposició de la corresponent san¬
ció per les infraccions de les ordenances municipals
següents:

1. Neteja
2. Obres i instal·lacions de serveis en el domini pú¬

blic municipal
3. Protecció de l'atmosfera
4. Control de contaminació i consum de les aigües
5. Control de la contaminació per agents físics i mines
6. Pous d'aigua i aqüeductes
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4065)

k k k

Decret. D'acord amb el que preveu l'article 24 de la
Carta de Barcelona, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 13 de l'esmentada Carta, disposo:
Delegar les presidències de les sessions constituti¬

ves dels Consells de Districte als regidors de Districte
designats per decret de l'Alcaldia de data 15 de juliol
d'enguany.
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4067)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:
Delegaren l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín,

representant d'aquest Ajuntament en la societat Trac¬
tament i Eliminació de Residus, SA, la facultat per re¬
presentar les accions propietat de l'Excm. Ajuntament
de Barcelona en les Juntes Generals d'aquesta com¬
panyia.
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4064)
k k k

Decret. En ús de les atribucions que em confereixen
l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim
local i l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Designar l'Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, president

de la Comissió de Presidència i Hisenda, represen¬
tant de l'Ajuntament de Barcelona al Consell Terri¬
torial de la Propietat Immobiliària de l'àmbit metropo¬
lità de Barcelona.
Barcelona, 13 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.

(Ref. 4066)
k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aques¬
ta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:
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Designar representant de l'Ajuntament de Barcelona
a l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pen¬
sions de Barcelona l'Im. Sr. Ferran Mascaren i Canal¬
da, en substitució del Sr. Joaquim de Nadal i Caparà.
Barcelona, 15 de setembre de 1999. L'alcalde Joan

Clos i Matheu.
(Ret 4086)

k k k

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona i l'article
21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local, disposo:
Designar l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín

president de la Ponència Tècnica d'Indústries i Activi¬
tats Classificades d'aquest municipi, en substitució de
l'Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Barcelona, 15 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu.
(Ret. 4088)

k k k

Decret. Atès que per decret de la Presidència de la
Generalitat 228/1999, de 23 d'agost, s'han convocat

eleccions al Parlament de Catalunya, i per tal de
complir el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
juntament amb les seves modificacions posteriors, re¬
ferent a la formació de les meses electorals que s'hi
hauran de constituir.
Vist l'article 13 de la Carta de Barcelona, disposo:
Primer. Designar la Comissió encarregada d'efec¬

tuar el sorteig entre els electors per al nomenament
de presidents i vocals que hauran de constituir la
Mesa Electoral el dia 17 d'octubre, composta pel
sotsdiretor de Responsables de Client de l'Institut
Municipal d'Informàtica, Sr. Ricard Sanjuán i Peñalva;
els funcionaris adscrits a l'esmentat Institut Municipal,
Sr. Josep Maria Boleda i Rosell i Sr. Josep F. Olivé i
Figa i actuant com a secretari l'Im. Secretari General
de l'Ajuntament, o persona en qui delegui; i fixar el
dia 18 de setembre a les 9,30 hores a les dependèn¬
cies de l'Institut Municipal d'Informàtica (plaça de
Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10, 1a planta), per a la
celebració de l'esmentat sorteig.
Segon. Del resultat de sorteig, se'n donarà compte

al Consell Plenari per a la seva ratificació.
Barcelona, 16 de setembre de 1999. L'alcalde,

Joan Clos i Matheu
(Ret 4087)



NÚM. 26 30-IX-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1165

DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A
L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
el Butlletí Oficial de la Província. Juliol i agost de 1999

Comunicacions
D 172/99 29-VI Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televi¬

sió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis.

Espectacles
D 200/99 27-VII Regula el dret d'admissió als establiments públics on es realit¬

zen espectacles i activitats recreatives.

Finances
O /99 28-VI Desplega el D 94/95, de 21 de febrer, en matèria de tutela fi¬

nancera dels ens locals.

O /99 17-VI Modifica les instruccions de la comptabilitat de l'Administra¬
ció local, per a la seva adaptació al règim legal de les taxes
i preus públics locals establert a la Llei 25/98, de 13 de juliol.

Generalitat
LI 4/99 12-VII Modifica l'article 8 de la Llei 1/81, de 25 de febrer, de creació

del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.

Medi ambient
D 170/99 29-VI Aprova el Reglament provisional regulador de les entitats am¬

bientals de control.

Anunci /99 20-VII Publicació al BOP núm. 181 de la Norma complementària
sobre les activitats sotmeses a llicència municipal d'obertura
d'establiment i a comunicació prèvia.

Anunci /99 20-VII Publicació al BOP núm. 181 de l'annex sobre captació solar
tèrmica de l'Ordenança general del medi ambient urbà.
Correcció d'errades de l'Ordenança general del medi am¬
bient urbà.

Serveis municipals
LI 6/99 12-VII Ordenació, gestió i tributació de l'aigua.

Treball
O /99 2-VI Determina l'àmbit territorial de les meses d'ocupació.

Animals
LI 10/99 30-VII Sobre la tinença de gossos considerats potencialment peri¬

llosos.

Censos
RD 1336/99 31-VII Disposa la formació dels censos d'edificis, locals, habitatges i

població.

Esport
LI 8/99 30-VII De la jurisdicció esportiva i de modificació de las lleis 8/1988,

de l'esport, i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Insti¬
tut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

(DOGC núm. 2925
de 7-VII-99)

(DOGC núm. 2942
de 30-VII-99)

(DOGC núm. 2925
de 7-VII-99)
(BOE núm. 163 de
9-VII-99)

(DOGC núm. 2931
de 15-VII-99)

(DOGC núm. 2921
d' 1 -VII-99)

(BOP núm. 181 de
30-VII-99)

(BOP núm. 181 de
30-VII-99)
(BOP núm. 181 de
30-VII-99)

(DOGC núm. 2936
de 22-VII-99)

(DOGC núm. 2922
de 2-VII-99)

(DOGC núm. 2948
de 9-VIII-99)

(BOE núm. 202 de
24-VIII-99)

(DOGC núm. 2948
de 9-VIII-99)
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Règim local

Seguretat ciutadana
D 210/99 27-VII

Correcció d'errades de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modi¬
ficació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i altres mesures per al desenvolupament del
govern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat vial i en matèria d'aigües.

Aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homolo¬
gació dels plans de protecció civil municipals.

(BOE núm. 184 de
3-VIII-99)

(DOGC núm. 2945
de 4-VIII-99)

Serveis funeraris
D 209/99 27-VII Aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els

serveis funeraris municipals.
(DOGC núm. 2946
de 5-VIII-99

Treball
D 205/99 27-VII Modifica el Decret 17/82, de 28 de gener, sobre el calendari

de festes fixes i suplents.
O /99 29-VII Estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2000.

(DOGC núm. 2944
de 3-VIII-99)
(DOGC núm. 2952
de 13-VIII-99)

Urbanisme
D 220/99 27-VII Regula la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona. (DOGC núm. 2944

de 3-VIII-99)

RESUM

Comunicacions
El Decret 172/1999, de 29 de juny, del Departa¬

ment de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, disposa que en els projectes d'edificació
d'immobles i en els edificis resultants de les obres de
gran rehabilitació s'han de preveure les canalitza¬
cions i infraestructures necessàries per a la incorpo¬
ració de les xarxes destinades als serveis de radiodi¬
fusió sonora, de televisió, de telefonia bàsica i d'altres
serveis per cable, les quals han de permetre l'accés
de l'usuari sigui quin sigui el mitjà emprat per al seu
transport.

Espectacles
El Decret 200/1999, de 27 de juliol, del Departa¬

ment de Governació de la Generalitat, té per objecte
regular les condicions objectives en què es pot exer¬
cir el dret d'admissió per tal de protegir el dret d'ac¬
cés als establiments públics dels consumidors i usua¬
ris i evitar que pugui ser negat de manera arbitrària o
improcedent.

Finances

L'Ordre, de 28 de juny de 1999, del Departament
d'Economia i Finances de la Generalitat, desplega el
Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera dels ens locals. Segons aquesta Ordre, el
Departament d'Economia i Finances ha d'autoritzar la
formalització o l'aval d'operacions de crèdit de termini
superior a un any, per part dels ens locals de Catalu¬
nya, els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local en els supò¬
sits que especifica.
L'Ordre, de 17 de juny de 1999, del Ministeri d'Eco¬

nomia i Hisenda, modifica l'annex I "Pla General de
Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local"
de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració
Local, aprovada per Ordre, de 17 de juliol de 1990, i
crea un compte per taxes per la utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic local i contra-
prestacions pel mateix concepte.

Generalitat
La Llei 4/1999, de 12 de juliol, de la Presidència de

la Generalitat, afegeix un paràgraf tercer a l'article 8
de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creació del Con¬
sell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, en el
qual s'estableix que el Consell Consultiu dictaminarà
també en relació als conflictes en defensa de l'auto¬
nomia local pels ens locals de Catalunya, dictamen
que s'ha d'elaborar en el termini d'un mes a partir de
la recepció de la sol·licitud dels ens locals.

Medi ambient
El Decret 170/1999, de 29 de juny, del Departa¬

ment de Medi Ambient de la Generalitat, aprova el
Reglament provisional regulador de les entitats am¬
bientals de control, el qual té per objecte regular el
sistema provisional d'acreditació, funcionament i su¬
pervisió de les entitats que han de dur a terme les
funcions de control de les activitats amb incidència
ambiental que preveu la disposició addicional cinque¬
na de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'administració ambiental.

Per anunci, de 20 de juliol de 1999, es publica al
Butlletí Oficial de la Província núm. 181, de 30 de ju¬
liol de 1999, la Norma complementària sobre les acti¬
vitats sotmeses a llicència municipal d'obertura d'es¬
tabliment i comunicació prèvia. Aquesta Ordenança
té la naturalesa de norma complementària de l'Orde¬
nança general del medi ambient urbà de Barcelona.
També per anunci, de 20 de juliol de 1999, es pu¬

blica al Butlletí Oficial de la Província núm. 181, de
30 de juliol de 1999, l'annex sobre captació solar
tèrmica de l'Ordenança general del medi ambient
urbà. L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la
incorporació de sistemes de captació i utilització
d'energia solar activa de baixa temperatura per a la
producció d'aigua calenta sanitària als edificis i cons¬
truccions situats al terme municipal de Barcelona.
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Serveis municipals
La Llei 6/1999, de 12 de juliol, de la Presidència de

la Generalitat de Catalunya, té per objecte ordenar
les competències de la Generalitat i les dels ens lo¬
cals en matèria d'aigües i obres hidràuliques, regular
l'organització i el funcionament de l'Administració hi¬
dràulica a Catalunya i establir un nou règim de planifi¬
cació i economicofinancer del cicle hidrològic.

Treball
L'Ordre, de 23 de juny de 1999, del Departament

de Treball de la Generalitat, determina l'àmbit territo¬
rial de les meses locals d'ocupació, els representants
de les quals seran nomenats pel conseller de Treball,
a proposta de l'entitat o Administració pública que re¬
presentin. La Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques pro¬
posaran, conjuntament, els dos representants que
corresponen a l'Administració local de l'àmbit territo¬
rial corresponent, de totes i cadascuna de les meses
locals d'ocupació.

Animals
La Llei 10/1999, de 30 de juliol, té per finalitat regu¬

lar la tinença dels gossos considerats potencialment
perillosos i, així, poder garantir la seguretat dels ciu¬
tadans i la dels altres animals, complementant el
marc jurídic a Catalunya en matèria de seguretat ciu¬
tadana i de protecció dels animals ja regulats per nor¬
matives sectorials.

Censos
El RD 1336/1999, de 31 de juliol, del Ministeri de la

Presidència, disposa que l'Instituto Nacional de Estadís¬
tica formarà els censos d'edificis i locals de l'any 2000 i
els censos de població i habitatges de l'any 2001, per
a la qual cosa podrà demanar la col·laboració dels òr¬
gans de les Administracions públiques.

Esport
La Llei 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdicció es¬

portiva i de modificació de les lleis 8/1988, de l'esport,
i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Institut
Nacional d'Educació Física de Catalunya respon a la
necessitat d'una regulació específica que determini
els diferents àmbits competencials i els òrgans juris¬
diccionals intervinents en cada esfera de l'activitat es¬
portiva, així com a la conveniència de reunir en un sol
cos legal totes les disposicions que havien quedat
disperses.

Seguretat ciutadana
El Decret 210/1999, de 27 de juliol, del Departa¬

ment de Governació de la Generalitat de Catalunya,

té per objecte aprovar l'estructura del contingut mí¬
nim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de
protecció civil municipals com són els plans bàsics
d'emergència, els plans d'actuació i els plans espe¬
cífics.

Serveis funeraris
El Decret 209/1999, de 27 de juliol, del Departa¬

ment de Governació de la Generalitat, aprova el Re¬
glament que regula, amb caràcter supletori, els ser¬
veis funeraris municipals, l'àmbit d'aplicació dels
quals el constitueixen els municipis de Catalunya que
no disposin de la seva pròpia ordenança o reglament
regulador dels serveis funeraris.

Treball
El Decret 205/1999, de 27 de juliol, del Departa¬

ment de Treball de la Generalitat, modifica el Decret
17/1982, de 28 de gener, en el sentit de suprimir no¬
més per a l'any 2000, com a festa fixa, el dia 24 de
juny, Sant Joan, malgrat que no es treballarà segons
acord assolit en el Consell de Treball de Catalunya
en 13 de juliol de 1999.
L'Ordre, de 29 de juliol de 1999, també del Depar¬

tament de Treball de ia Generalitat, estableix el ca¬
lendari oficial de festes laborals per a l'any 2000. De
les tretze festes relacionades a l'Ordre esmentada,
n'hi haurà una a triar entre el 6 de gener (Reis), el 24
d'abril (dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre
(sant Esteve), que tindrà caràcter de recuperable.

Urbanisme
El Decret 220/1999, de 27 de juliol, del Departa¬

ment de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, té per objecte la regulació de l'organitza¬
ció i el funcionament intern de la Subcomissió d'Urba¬
nisme del municipi de Barcelona, òrgan urbanístic de
la Generalitat de Catalunya, creat per l'article 66 de la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Munici¬
pal de Barcelona.

El Decret 204 /1999, de 27 de juliol, del Depar¬
tament de Benestar Social de la Generalitat de Ca¬

talunya, dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret
135/1995, de 24 de març, de promoció de l'accessi¬
bilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat. El present de¬
cret té per objecte la regulació d'un conjunt de me¬
sures per a facilitar el desplaçament de persones
amb mobilitat reduïda, com també la regulació de
dues modalitats de targeta d'aparcament per a per¬
sones amb disminució, per tal de facilitar la seva cir¬
culació. A l'article 5è del decret s'estableixen les
mesures que com a mínim han d'establir els ens lo¬
cals en les seves ordenances.

r
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PERSONAL

Concursos

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CON¬
VOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA PROVI¬
SIÓ D'1 LLOC DE TREBALL
(Aprovades per la Presidència de l'Institut Munici¬
pal d'Hisenda de Barcelona en data 14 de setem¬
bre de 1999)

De conformitat amb les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988, es convo¬
quen per a la provisió pel personal de plantilla de
l'Institut Municipal d'Hisenda el lloc de treball que
consta a l'annex, d'acord amb les condicions específi¬
ques que s'indiquen en aquest mateix annex per a
cadascun d'ells i amb els requisits comuns que es fi¬
xen a continuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de
serveis, inclosos els serveis anteriors en altres Ad¬
ministracions públiques que hagin estat formalment
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim
d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un
màxim d'1 punt la consolidació dels graus personals
següents, segons el barem següent:
Grau personal superior en un nivell al del
lloc de treball convocat 1 punt
Mateix grau personal que el del lloc de
treball convocat 0,75 punts
Grau personal inferior en dos nivells al
del lloc de treball convocat 0,50 punts
Grau personal inferior en quatre al del
lloc de treball convocat 0,25 punts

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat (o de
l'últim lloc de treball ocupat) fins a un màxim d'1 punt,
segons el barem següent:

Nivell ocupat igual al del lloc de treball
convocat 1 punt
Nivell ocupat inferior en dos nivells al
lloc de treball convocat 0,50 punts
Nivell ocupat superior al nivell base de
la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
Presidència:
El director-gerent ae l'Institut Municipal d'Hisenda,

com a titular.
Vocalies:
El/la director/a sectorial, o persona en qui delegui,

que per a cada concurs s'indiqui expressament a
l'annex.
El/la cap de Personal de l'Institut Municipal d'Hi¬

senda, que actuarà com a secretari/ària de la Junta
de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en

els termes previstos a les Bases marc, els represen¬
tants designats conjuntament pel Comitè d'Empresa
de l'Institut i la Junta de Personal.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual ad¬
juntaran la relació de mèrits al·legats, classificats se¬
gons l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents
acreditatius corresponents, al Registre de l'Institut
Municipal d'Hisenda (avinguda del Litoral, núm. 30)
o a qualsevol altre Registre municipal, en el termini
de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria en la Gaseta Mu¬
nicipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre

sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.
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Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa al
Departament de Personal de l'Institut o a les Oficines
d'Informació de Personal de l'Ajuntament.

En cas d'empat en la puntuació final, per dirimir-ho,
s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la Corpo¬
ració.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬

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

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

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

Annex
Concurs 23. 1 lloc de treball de tècnic auxiliar d'IBI

(Nivell 16).

Tècnic auxiliar d'IBI
Concurs 23

Lloc de treball adscrit al Departament de l'IBI de
l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona (avinguda
del Litoral, núm. 30).
Nivell 16 i específic de responsabilitat de 8.744

pessetes.

Funcions principals
- Redacció d'expedients d'actualització cadastral:

- Identificació de subjectes passius en funció de
divisions horitzontals i/o segregacions i agru¬
pacions de locals d'una finca.

- Descripció de les diferents unitats fiscals i re¬
partiment de superfícies construïdes imputa¬
bles a aquestes unitats, com també l'adjudica¬
ció dels coeficients de propietat.

- Verificació, anàlisi i modificació dels coefi¬
cients correctors de sòl, construcció i con¬
junts aplicats, segons les especificacions de
les Normes tècniques de valoració i del qua¬
dre marc de valors vigents, com també de les
Ponències tecnicoeconòmiques de valors en
vigor.

- Transmissions de domini
- Resolució de recursos de temes tributaris.
- Modificació de Bases de Dades cadastrals (alfa-

numèriques).

- Gestió tributària de l'impost a partir d'alteracions
cadastrals i recursos (anul·lació i liquidació de
quotes i actualització de domiciliacions).

Requisits addicionals
Personal que pertanyi a la plantilla de l'IMHB o de

l'Ajuntament, dels grups C o D (excepte el personal
que pertanyi a les classes de Guàrdia Urbana o Ser¬
vei d'Extinció d'Incendis i Salvament).

Mèrits complementaris
1. Titulació acadèmica: Es valorarà fins a 1 punt,

segons el barem següent:
Per posseir titulació de grau mitjà en la
branca d'Arquitectura Tècnica 1 punt
Per posseir titulació de FP II grau, branca
de Delineació 0,5 punts
Per posseir qualsevol altra branca en la
titulació de FP 2n grau, batxillerat o si¬
milar 0,25 punts

2. Categoria professional: Es valorarà la pertinença
a categories professionals pertanyents al grup C amb
1 punt.

3. Experiència professional fins a 6 punts, segons
el barem següent:
En tasques de gestió tributària fins a 3 punts, d'acord
al desglossament següent:
En tasques de gestió tributària en general,
fins a 2 punts
En tasques de gestió tributària de l'Im¬
post de Béns Immobles, fins a 1 punt
En utilització d'aplicatius informàtics pro¬
pis de la Hisenda Municipal (SIR, TIB),
fins a 2 punts
En tasques de gestió cadastral, fins a 1 punt

4. Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball,
fins a 1 punt.

5. Exercici: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a la realització d'una prova o
supòsit pràctic, i el valorarà fins a un màxim de 3 punts.

6. Característiques personals requerides per al
lloc de treball: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a l'avaluació d'aquest apar¬
tat, mitjançant els sistemes d'acreditació que consi¬
deri oportuns i seran valorats fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 10 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà la meitat de la puntuació total
(mèrits comuns més mèrits complementaris) que po¬
den obtenir els/les candidats/es.

Junta de Valoració
President
Sr. Oriol Morillo i Cuscó, director-gerent de l'Institut

Municipal d'Hisenda, o persona en qui delegui.
Vocals
Sr. Antoni Rodríguez i Sivera, director de Gestió

Tributària, o persona en qui delegui.
Sra. Blanca Gómez i López, cap de Personal de

l'Institut Municipal d'Hisenda, la qual actua també
com a secretària.
Representants de la Junta de Personal o del Comi¬

tè d'Empresa.
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Nomenaments

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionari eventual, amb efectes de l'1

d'agost de 1999, el senyor Alfons García i Martínez
(mat. 23.252) per desenvolupar les funcions d'as-
sesor tècnic a la Tercera Tinència d'Alcaldia, amb re¬
tribució assimilada al lloc de treball de tècnic superior
(2299X) i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 29 de juliol de 1999. L'alcalde acciden¬

tal, Xavier Casas i Masjoan.
(Réf. 3594)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la senyora Maria

Francisca Morón i Marín per prestar els seus serveis
com assesora tècnica de la Regidoría de Drets Civils,
amb retribució assimilada al lloc de treball de tècnica
superior, complement de destinació 22 i específic de
responsabilitat corresponent al lloc de treball (codi
2215X) del catàleg vigent, i donar-ne compte al Con¬
sell Plenari.
Barcelona, 25 d'agost de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3735)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionària eventual la senyora Ana Sal¬

vador i Alonso per prestar els seus serveis com a
assesora tècnica de la Regidoría Ponent de Coopera¬
ció, amb retribució assimilada al lloc de treball de tèc¬
nica superior, complement de destinació 22 i especí¬
fic de responsabilitat corresponent al lloc de treball
(codi 2215X) del catàleg vigent, i donar-ne compte el
Consell Plenari.
Barcelona, 25 d'agost de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.

(Ref. 3736)

Decret. Vistos el present expedient i l'informe
del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 13è de la Carta de Barcelona,
disposo:
Nomenar funcionari el senyor Agustí Company i

Pons per prestar els seus serveis com a assessor
tècnic a la Tercera Tinència d'Alcaldia, amb retribució
assimilada al lloc de treball de tècnic auxiliar (2215Y),
i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 8 de setembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3933)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe
del Departament de Gestió Administrativa de Per¬
sonal i en ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 13è de la Carta de Barcelona,
disposo:
Nomenar funcionària eventual la senyora Begonya

Ferrer i Gutiérrez (mat. 50.290) per prestar els seus
serveis com a secretària B de la Regidoría de Presi¬
dència i Hisenda, amb retribució assimilada al lloc de
treball d'auxiliar pràctica de Serveis Socials (codi
1631Z del catàleg vigent), i donar-ne compte al Con¬
sell Plenari.
Barcelona, 8 de setembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Réf. 3934)

k k k

Decret. Vistos el present expedient i l'informe del
Departament de Gestió Administrativa de Personal i
en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia
per l'article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:
Nomenar funcionari/àries eventuals, amb efectes

de l'1 de setembre de 1999, la senyora Rosa Maria
Garriga i Beà i el senyor Carles Puig i Nadal per des¬
envolupar les seves funcions al Departament de
Premsa, amb retribució assimilada al lloc de treball
de tènic superior d'Informació, i nivell de destinació
22, i donar-ne compte al Consell Plenari.
Barcelona, 8 de setembre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu.
(Ref. 3935)
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ANUNCI

Subhastes

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir la sub¬
hasta per a l'adjudicació del contracte de subministra¬
ment de productes farmacèutics per a la Unitat Mun¬
tada i Secció Canina de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, per als anys 2000 i 2001, d'acord amb les
condicions següents:

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 200/00.

Núm. de contracte: 99005173.

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

ductes farmacèutics per a la Unitat Muntada i
Secció Canina de la Guàrdia Urbana de Barcelo¬
na, per als anys 2000 i 2001.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: a comptar des del dia següent

al de la formalització del contracte fins al 31 de
desembre del 2001.

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

4. Pressupost base de licitació:

Import total: 5.400.000 pessetes ( 32.454,65 euros)
IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

2.700.000 pessetes (16.227,33 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

2.700.000 pessetes (16.227,33 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 108.000 pessetes (649,09 euros).
Definitiva: 216.000 pessetes (1.298,19 euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

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

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia 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 al dia en què es

compleixin 26 dies naturals a comptar des del se¬
güent al de publicació de l'anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 23 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altre ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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 segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

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

Barcelona, 13 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
ei plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir la sub¬
hasta per a l'adjudicació del contracte de subministra¬
ment d'aliments per a cavalls i gossos de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, per als anys 2000 i 2001,
d'acord amb les condicions següents:

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

ministració i Personal.

c) Núm. d'expedient: 201/00.
Núm. de contracte: 99005175.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament d'ali¬

ments per a cavalls i gossos de la Guàrdia Urba¬
na de Barcelona, per als anys 2000 i 2001.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: A comptar des del dia se¬

güent al de la formalització del contracte fins al 31
de desembre del 2001.
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Subhasta.

4. Pressupost base de licitació
Import total: 15.683.966 pessetes (94.262,53

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

7.841.983 pessetes (47.131,27 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

7.841.983 pessetes (47.131,27 euros) IVA inclòs.
5. Garanties
Provisional: 313.679 pessetes (1.885,25 euros).
Definitiva: 627.359 pessetes (3.770,50 euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia 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 al dia en què

es compleixin 26 dies naturals a comptar des
del següent al de publicació de l'anunci en el
BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s'indica
en la clàusula 23 del plec de clàusules particulars
administratives.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat ei termini fins al
primer dia hàbil següent.

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 segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 14 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Concursos

Mitjançant resolució de la Gerència d'Urbanisme,
de 6 d'agost de 1999, en ús de les facultats delega¬
des per decret d'Alcaldia, de 2 de setembre de
1996, i prorrogades per decret de l'Alcaldia, de 3 de
juliol de 1999, es resol aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques per a la contractació de la redacció del
projecte d'urbanització de la superfície de l'aparca¬
ment de la ronda Litoral, entre el carrer de Bilbao i el
carrer de Josep Pla. Els plecs de condicions res¬
taran exposats a informació pública, a les depen¬
dències d'Informació Urbanística del Sector d'Ur¬
banisme, durant 15 dies, a comptar del següent de
la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província; termini en el qual es podran presentar re¬
clamacions que es fonamentin en infraccions deter¬
minants d'anul·labilitat dels plecs o d'alguna de les
seves clàusules.
També s'anuncia concurs, per procediment restrin¬

git, per a la contractació de l'esmentat projecte d'ur¬
banització, d'acord amb les condicions següents:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència

d'Urbanisme.
c) Número d'expedient: 99H0109.
d) Número de contracte: 99005366.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de la redac¬

ció del projecte d'urbanització de la superfície de
l'aparcament de la ronda Litoral, entre el carrer de
Bilbao i el carrer de Josep Pla.

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

des del dia següent al de la formalització del
contracte.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 9.000.000 de pessetes (16% IVA in¬

clòs).

5. Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 360.000 de pessetes.

6. Obtenció de documentació i informació
6.1 Informació:

a) Entitat: Informació Urbanística del Sector d'Urba¬
nisme.

b) Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 230, 2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08018.
d) Telèfon: 93 291 45 14 / 93 291 44 06.
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e) Telefax: 93 291 45 30.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia anterior a la presentació de pliques.
6.2 Documentació:
Copisteria GAM. Carrer de Viladomat, núm. 104,

08015 Barcelona, telèfon 93 454 22 97, fax 93 454 36 87.

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Els que s'especifiquen a la clàusu¬

la 27 del plec de clàusules administratives parti¬
culars.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de parti¬
cipació
a) Data límit de presentació: El 21 de setembre de

1999, o com a mínim 14 dies naturals a comptar
des del següent al de la publicació d'aquest anun¬
ci al BOP.

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

c) Lloc de presentació:
1a Entitat: Registre General d'Urbanisme.
2a Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 230, planta
2a (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
3a Localitat i codi postal: Barcelona 08018.

d) Candidats a seleccionar: 5.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Gerència d'Urbanisme - sala de reunions.
b) Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 240, 4a

planta.
c) Localitat: Barcelona.

9.1 Fase de selecció:
a) Data: 23 de setembre de 1999.
b) Hora: 9,30 hores.
9.2 Fase d'adjudicació:

a) Data límit d'enviament de les invitacions: 30 de
setembre de 1999.

b) Data límit de presentació de proposicions: 26
d'octubre de 1999.

c) Data d'obertura de les proposicions: 27 d'octubre
de 1999.

d) Hora: 9,30 hores.

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

Barcelona, 30 d'agost de 1999. La secretària dele¬
gada, Natàlia Amorós i Bosch.

* * ★

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
ei plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir el con¬
curs per a l'adjudicació del contracte d'obres de
manteniment de la senyalització horitzontal, vertical,
abalisament i informativa urbana de la ciutat, zona
est, durant el període comprès entre l'1 de gener del
2000 i el 31 de desembre del 2001, d'acord amb les
condicions següents

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 701/00.

Núm. de contracte: 99005257.

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

la senyalització horitzontal, vertical, abalisament i
informativa urbana de la ciutat, zona est, durant el
període comprès entre l'1 de gener del 2000 i el
31 de desembre del 2001

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: Des de l'1 de gener de l'any

2000 fins al 31 de desembre del 2001.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 200.000.000 de pessetes (1.202.024,21

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros) IVA
inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros) IVA
inclòs.

5. Garanties
Provisional: 4.000.000 de pessetes (24.040,48

euros).
Definitiva: 8.000.000 de pessetes (48.080,97

euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

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

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
a) Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.
b) Classificació empresarial: Grup G Subgrup 5 Ca¬

tegoria E.

8. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 26 dies naturals a comptar des del se¬
güent al de publicació de l'anunci en el BOP.

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

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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.
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c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

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

Barcelona, 14 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

★ * *

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir el con¬
curs per a l'adjudicació del contracte de serveis per a
la reparació de motocicletes, sense contracte de
manteniment, adscrites a la Guàrdia Urbana de Bar¬
celona, durant els anys 2000 i 2001, d'acord amb les
condicions següents

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 204/00.

Núm. de contracte: 99004928.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis per a la reparació

de motocicletes, sense contracte de manteniment,
adscrites a la Guàrdia Urbana de Barcelona, du¬
rant els anys 2000 i 2001.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: A comptar des del dia se¬

güent al de la formalització del contracte fins al 31
de desembre del 2001.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 9.889.806 pessetes (59.438,93 euros)

IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

4.895.944 pessetes (29.425,22 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

4.993.862 pessetes (30.013,72 euros) IVA inclòs.

5. Garanties.
Provisional: 197.796 pessetes (1.188,78 euros).
Definitiva: 395.592 pessetes (2.377,56 euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia 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 al dia en què es

compleixin 26 dies naturals a comptar des del se¬
güent al de publicació de l'anunci en el BOP.

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

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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 segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

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

Barcelona, 14 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

* * *

L'Alcaldia, en data 31 d'agost de 1999, va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i altra
documentació complementària que ha de regir el con¬
curs per a l'adjudicació del contracte d'obres de man¬
teniment de la senyalització horitzontal, vertical, aba-
lisament i informativa urbana de la ciutat, zona oest,
durant el període comprès entre l'1 de gener del 2000
i el 31 de desembre del 2001, d'acord amb les condi¬
cions següents

1. Entitat adjudicadora

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

ministració i Personal.
c) Núm. d'expedient: 700/00.

Núm. de contracte: 99005256.

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

la senyalització horitzontal, vertical, abalisament i
informativa urbana de la ciutat, zona oest, durant
el període comprès entre l'1 de gener del 2000 i el
31 de desembre del 2001.

b) Lloc d'execució: Barcelona
c) Termini d'execució: Des de l'1 de gener de l'any

2000 fins al 31 de desembre del 2001.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
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4. Pressupost base de licitació
Import total: 200.000.000 de pessetes

(1.202.024,21 euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros) IVA
inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2001:

100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros) IVA
inclòs.

5. Garanties
Provisional: 4.000.000 de pessetes (24.040,48

euros).
Definitiva: 8.000.000 de pessetes (48.080,97

euros).

6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

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

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

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

b) Classificació empresarial: Grup G Subgup 5 Cate¬
goria E.
8. Presentació d'ofertes

a) Data límit' de presentació: Fins al dia en què es
compleixin 26 dies naturals a comptar des del se¬
güent al de publicació de l'anunci en el BOP.

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

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajunta¬
ment, situat a la plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta baixa, de Barcelona o a qualsevol altra ofi¬
cina de l'esmentat Registre. Si l'últim dia és dis¬
sabte o festiu o inhàbil a la localitat de l'òrgan de
contractació, s'entendrà prorrogat el termini fins al
primer dia hàbil següent.

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 segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d'ofertes.
e) Hora: A determinar.

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

Barcelona, 14 de setembre de 1999. La secretària
delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núm.
24328-29/99 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
renúncia de les parades núms. 178-179 del mercat
municipal de la Guineueta, es notifica al titular de
l'autorització d'ús de les parades esmentades, la Sra.
Maria Isabel Orozco i Fernández, a l'últim domicili co¬
negut de la qual han estat rebutjades les notificacions

que li han estat dirigides, que l'Alcaldia, en data 19
d'abril de 1999, va disposar:
"Declarar extingida l'autorització que empara l'ús

de les parades núms. 178 i 179, de denominació co¬

lonials, del mercat municipal de la Guineueta, les
quals figuren a nom de la Sra. Maria Isabel Orozco i
Fernández, per renúncia expressa i escrita de la ma¬
teixa persona, a l'empara de la lletra a) de l'article 42
de l'Ordenança de mercats, i deixar les parades es¬
mentades en situació de vacants i revocada l'autorit¬
zació d'ús corresponent".
Barcelona, 1 de setembre de 1999. El secretari ge¬

neral, Romà Miró i Miró.

Altres anuncis

Expedient núm. 282/99

El conseller de Parcs i Jardins de Barcelona, Insti¬
tut Municipal, per delegacions aprovades pel Consell
d'Administració el 19 de desembre de 1995, en data
6 de setembre de 1999 va adoptar la resolució se¬
güent:
"Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de proce¬

dir a la contractació del subministrament de material
auxiliar de jardineria, ferreteria i pintures (derivats i

complements), que precisa Parcs i Jardins de Barce¬
lona, Institut Municipal, durant els anys 1999 i 2000,
en els termes regulats a l'article 7 del plec de clàusu¬
les;
Adjudicar, mitjançant el procediment de concurs

obert, el contracte de subministrament a l'empresa
Aubert, SA, pel preu de 27.729.174 pessetes (IVA in¬
clòs) (166.655,69 euros); aplicar la despesa de
4.201.390 pessetes (25.250,86 euros) a càrrec de la
partida 22150 del Pressupost corresponent a l'any
1999 i la resta, 15.965.282 pessetes (95.953,28
euros), a càrrec de la partida 22150 i 7.562.502 pes-
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setes (45.451,55 euros) a càrrec de la partida 60150
del Pressupost corresponent a l'any 2000, condicio¬
nant aquesta autorització a l'aprovació de l'esmentat
Pressupost d'acord amb l'article 70.4 de la LCAP; dis¬
posar l'abonament de la quantitat de 27.729.174 pes¬
setes (IVA inclòs) (166.655,69 euros), a l'empresa ad¬
judicatària amb la presentació prèvia de les factures
cursades pel tràmit reglamentari, i requerir l'empresa

adjudicatària perquè, dins del termini dels quinze dies
hàbils següents en què rebi la notificació d'aquest de¬
cret, acrediti haver constituït la garantia definitiva
d'1.320.000 pessetes (7.933,36 euros) i perquè com¬
paregui ei seu legal representat el dia i hora que se li
indiqui per tal de formalitzar el contracte."
Barcelona, 6 de setembre de 1999. La secretària

delegada, J. I. Martínez i Legaz.
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