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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia
?

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Generació de crèdits per ingressos)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 22 d'abril de 1999)

INGRESSOS
Partida
79008 61114 9901

79011 61114 9901

79010 61114 9901

DESPESES
Partida
76404 44220 9901

76407 44220 9901

76406 44220 9901

Descripció
Aportació de la Unió Europea - Fons de Cohesió per al
projecte Residus Urbans a Barcelona - Planta incinera¬
dora de Montcada (projecte 5)
Aportació de la Unió Europea - Fons de Cohesió per al
projecte Residus Urbans a Barcelona - Recollida selec¬
tiva (projecte 7)
Aportació de la Unió Europea - Fons de Cohesió per al
projecte Residus Urbans a Barcelona - Centres classifi¬
cació residus (projecte 6)

Descripció
Transferència a l'EMSHTR per al projecte planta inci¬
neradora de Montcada (projecte 5)
Transferència a l'EMSHTR per al projecte recollida se¬
lectiva (projecte 7)
Transferència a l'EMSHTR per al projecte de centres
classificació residus (projecte 6)

Altes

125.000.000

32.000.000

32.621.522

189.621.522

Altes

125.000.000

32.000.000

32.621.522
189.621.522

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 23 de juliol de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65101 9901 51190 MC7 Grans obres territorialitzables 30.000.000
76714 9901 51370 MC8 Transferències de capital al Consorci Besòs 30.000.000

30.000.000 30.000.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22706 0101 13120 MC7 Estudis i treballs tècnics 1.470.000
41001 0101 13120 MC8 Transferència corrent a l'Institut

formàtica
Municipal d'In-

1.470.000

22719 0605 12110 MC7 Altres contractes de serveis 105.000
41001 0605 12110 MC8 Transferència corrent a l'Institut

formàtica
Municipal d'In-

105.000
65102 9901 46910 MC7 Grans obres d'abast global 7.924.000
63182 0601 43230 MC8 Biblioteca Barceloneta 1.774.000
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63139 0601 43230 MC8 Equipament districte Ciutat Vella 6.150.000
63136 0605 43230 MC7 Rehabilitació d'equipament Monges Repara¬

dores 617.092
73901 0605 43240 MC8 Transferència de capital a l'Institut Municipal

Parcs i Jardins 617.092
22719 0603 45240 MC7 Altres contractes de serveis 2.151.422
22709 0301 44230 MC8 Neteja viària 2.151.422

12.267.514 12.267.514

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1999
(Transferències)

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 17 de setembre de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22719 0201 31132 MC7 Altres contractes de serveis 10.000.000
22719 0201 31160 MC7 Altres contractes de serveis 6.900.000
22719 0201 31131 MC7 Altres contractes de serveis 15.000.000
41001 0201 31121 MC8 Trasferència corrent a l'Institut Municipal d'Infor¬

màtica 16.900.000
41009 0201 31160 MC8 Transferència corrent a! Patronat Municipal de

l'Habitatge 15.000.000
48903 0201 32340 MC7 Transferència corrent a famílies i institucions

sense afany de lucre 1.800.000
48903 0201 32350 MC7 Transferència corrent a famílies i institucions

sense afany de lucre 2.200.000
22719 0607 32330 MC8 Altres contractes de serveis 2.000.000
22719 0609 32330 MC8 Altres contractes de serveis 2.000.000
22610 0609 12110 MC7 Altres despeses compra de serveis 783.630
41001 0609 12110 MC8 Transferència corrent a l'Institut Municipal d'In¬

formàtica 783.630
21200 0608 42210 MC7 Manteniment edificis i altres construccions 2.065.000
60423 0608 43230 MC8 Urbananització i millora d'espais urbans - Tor¬

rent Can Piquer 2.065.000
22609 0501 43250 MC7 Altres despeses compra materials 1.734.440
22602 0101 46310 MC8 Publicitat 1.734.440

40.483.070 40.483.070
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Bar¬
celona, disposo:

Deixar sense efecte el nomenament del Sr.
Jaume Castellví i Egea com a director de l'Institut
Municipal d'Urbanisme, fet per decret de l'Alcaldia
de 7 de novembre de 1999.

Barcelona, 13 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4652)
k k k

Decret. En ús de les atribucions conferides a

aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de
Barcelona i, de conformitat amb el que estableix
l'article 18 dels Estatuts de l'Institut Municipal
d'Urbanisme, disposo:

Designare I Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés ge¬
rent de l'Institut Municipal d'Urbanisme amb les
funcions que s'estableixen a l'article 18 dels es¬
mentats Estatuts.

Barcelona, 13 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4653)
k k k

Decret. En ús de les facultats atorgades a
aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta de Bar¬
celona i el que determinen els respectius Estatuts
socials de les societats respectives, disposo:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament
de Barcelona en els Consells d'Administració de
les societats següents:
Clavegueram de Barcelona, SA
President:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Vocals:

Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Ricard Frigola i Pérez

Promoció Ciutat Vella, SA
President:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta:

Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Caries Tolrà
Vocals:

Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Sr. Pere Cabrera i Masanas
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Josep M. Lucchetti i Piu
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés

Serveis Funeraris de Barcelona
President:

Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas

Vocals:
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín

Mercabarna
Vocals:
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla
Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Ima. Sra. Imma Mayol i Beltrán
Sr. Ramon Seró i Esteve
Proeixample, SA
President:

Ims. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresidenta 1a:

Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Vicepresident 2n:

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Vocals:

Im. Sr. Ernest Maragall i Mira
Im. Sr. Antonio Santiburcio i Moreno
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Jordi Carbonell i Curell
Sr. Alfredo Jorge Juan i Andrés
Sr. Guillem Sánchez i Juliachs

Tractament i Eliminació de Residus, SA (TERSA)
Vocals:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Sr. Ramon Seró i Esteve
Sr. Ricard Frigola i Pérez
Segon. Proposar a les respectives Juntes Gene¬

rals els nomenaments d'aquests representants
com a membres dels respectius Consells d'Admi¬
nistració.

Barcelona, 13 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4654)
k k k

Decret. En ús de les atribucions que em confe¬
reixen l'article 21 de la Llei reguladora de les ba¬
ses de règim local i 13 de la Carta de Barcelona,
disposo:

Designaria Ima. Sra. M. Àngels Treserra i Soler
membre de la Comissió de Serveis Urbans i Man¬
teniment.

Barcelona, 15 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu
(Ref. 4697)

k k k

Decret. Atesos els informes annexos de la cap
de la Unitat Operativa de Sanejament i del director
de Projectes d'Infraestructures Mediambientals on
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s'explica les obres que cal fer en la ronda del Mig/
Constitució i en la plaça de Cerdà per evitar situa¬
cions puntualment catastròfiques en un futur imme¬
diat, cas que, a més, podria causar riscos imprevi¬
sibles per a persones i vehicles.

Atès el que disposa l'article 73 de la Llei de con¬
tractes de les Administracions públiques on es pre¬
veu la tramitació d'emergència per a situacions
com l'existent en aquest cas.

Ateses les facultats atorgades a aquesta Alcal¬
dia per l'article 13 de la Carta de Barcelona, dispo¬
so:

Primer. Executar de manera immediata les obres
esmentades en el punt a), b), c) i d) de l'informe
annex.

Segon. Realitzar en el termini de quinze dies els
projectes executius de la resta de punts de l'infor¬
me annex i que les obres quedin executades en un
termini màxim de dos mesos.

Tercer. Autoritzar l'assignació d'una partida de
50.000.000 de pessetes per finançar aquestes
obres acordada en la sessió del Comitè de Govern,
de 23 de setembre d'enguany.

Quart. Delegar en el gerent de Manteniment i
Serveis, Sr. Ricard Frigola i Pérez, el seguiment de
totes les obres esmentades i de totes aquelles al¬
tres que consideri escaients per a resoldre els pro¬
blemes existents.

Barcelona, 15 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 4678)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a
aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei regu¬
ladora de bases del règim local, 13 de la Carta de
Barcelona i d'acord amb el que estableixen els ar¬
ticles 8, 11 i 12 dels Estatuts del Consorci Orga¬
nitzador del Fòrum Universal de les Cultures
de Barcelona 2004, aprovats pel Consell Plenari
en la seva sessió del 25 de setembre de 1998, dis¬
poso:

Primer. Designar representants de l'Ajuntament
de Barcelona a l'Assemblea General de l'esmentat
Consorci les persones següents:

Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde de Barce¬
lona

Im. Sr. Xavier Cas^s i Masjoan, primer tinent
d'alcalde

Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, tercer tinent
d'alcalde

Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran, quarta tinenta
d'alcalde

Im. Sr. Joaquim Molins i Amat, president del
Grup Municipal Convergència i Unió

Im. Sr. Santiago Fisas i Ayxelà, president del
Grup Municipal Partit Popular

Im. Sr. Jesús M. Canga i Castaño, alcalde de
Sant Adrià

Ima. Sra. Manuela de Madre i Ortega, alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet

Im. Sr. Dídac Pestaña i Rodríguez, alcalde de
Gavà

Im. Sr. Celestino Corbacho i Chaves, alcalde de
l'Hospitalet de Llobregat

Im. Sr. Manuel Royes i Vila, president de la Di¬
putació de Barcelona

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, presidenta
de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació,
Turisme i Comerç

Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic, regi¬
dor ponent de Ciutat del Coneixement

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor po¬
nent de Cultura

Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos, regidor del
Districte de Sant Martí

Im. Sr. Ferran Julián i González, regidor del Dis¬
tricte de Sant Andreu

Sr. Ramon Seró i Esteve, gerent municipal
Sr. Josep A. Acebillo i Marín, director general de

Barcelona Regional
Sr. Jaume Galofré i Crespí, director dels Serveis

Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona
El secretari general de l'Ajuntament de Barcelo¬

na

Segon. Designar representants de l'Ajuntament
de Barcelona a la Comissió Executiva de l'esmen¬
tat Consorci les persones següents:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Im. Sr. Francisco A. de Semir i Zivojnovic
Tercer. Designar representants de l'Ajuntament

de Barcelona a la Comissió Permanent de l'esmen¬
tat Consorci les persones següents:

Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Josep A. Acebillo i Marín
Barcelona, 19 d'octubre de 1999. L'alcalde, Joan

Clos i Matheu
(Ref. 4710)

* * *

Modificació decret. El decret de referència
(4065) publicat a la pàgina 1.163 de la Gaseta Mu¬
nicipal núm. 26, de 30 de setembre de 1999, té
aquesta redacció definitiva després de les modifi¬
cacions introduïdes:

En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia per
l'article 13 de la Carta de Barcelona i l'article 21 de
la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim lo¬
cal, disposo:

Primer. Delegaren l'Im. Sr. José Ignacio Cuervo
i Argudín, president de la Comissió de Serveis Ur¬
bans i Manteniment, les competències següents:
- Atorgament de llicències de canalitzacions per

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

de fites, tanques protectores i senyals orienta¬
dors.

Segon. Desconcentrar, en ús de les facultats
atorgades en els articles 10 del Reial Decret 1398/
93, de 4 d'agost, i 2 del Decret 278/93, de 9 de no¬
vembre, sobre procediment per a l'exercici de la
potestat sancionadora, en l'Im. Sr. José Ignacio
Cuervo i Argudín, president de la Comissió de Ser¬
veis Urbans i Manteniment, les funcions següents:

Incoar, nomenar, instruir i resoldre els expe¬
dients corresponents amb imposició de la corres¬
ponent sanció per les infraccions de l'Ordenança
municipal de medi ambient en les matèries se¬
güents:
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1. Neteja.
2. Obres i instal·lacions de serveis en el domini

públic municipal.
3. Protecció de l'atmosfera.
4. Control de contaminació i consum de les ai¬

gües.

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)
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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 decret de l'Alcaldia de 26
d'octubre 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 seva provisió pel personal de plantilla
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a
l'annex, d'acord amb les condicions específiques que
s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a conti¬
nuació.

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

vocat 0,50 punts
Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts

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

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

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

MERITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

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

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

Presidència:
La directora d'Organització i Personal, com a titu¬

lar.
Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada

concurs s'indiqui expressament a l'annex, el/la qual
en cas d'absència de la presidenta titular exercirà la
presidència de la Junta.

Un/a cap de personal de Sector d'Actuació o Dis¬
tricte.

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

Un/a tècnic/a del Centre de Selecció i Formació de
Personal, el/la qual també tindrà la condició de secre¬
tari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en
els termes previstos a les Bases marc, els represen¬
tants designats conjuntament per la Junta de Perso¬
nal i el Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual ad¬
juntaran la relació de mèrits al·legats, classificats se¬
gons l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents
acreditatius corresponents, al Registre General o a
qualsevol dels registres municipals, en el termini de
quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publi¬
cació d'aquesta convocatòria en la Gaseta Munici¬
pal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre
sempre referits a la data d'acabament de l'esmentat
termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància
i la documentació separada, per a la qual cosa es po¬
drà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels
Districtes.

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

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

Els llocs de treball objecte de la present convocatò¬
ria tenen com a règim horari el de 37,30 hores.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà dispo¬
sar 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
diferents concursos convocats, haurà d'optar per
una d'elles dins del termini dels tres dies hàbils se¬

güents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del
Departament de Personal de la proposta de la Jun¬
ta de Valoració de l'últim concurs en què hagi ob¬
tingut la plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta
convocatòria, s'estarà a allò que disposen les Bases
marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol
de 1988 i la normativa legal i reglamentària correspo¬
nent.

Annex
Concurs 834. Recepcionista de Serveis Socials,

adscrit/a al Districte de Sant Andreu, més vacants
(Nivell 16)

Recepcionista de Serveis Socials, adscrit/a al Dis¬
tricte de Sant Andreu, més vacants.
Concurs 834

Lloc de treball adscrit a la Divisió de Serveis Perso¬
nals del Districte de Sant Andreu i amb seu a un dels
Centres de Serveis Socials, més les vacants que es
produeixin durant el procés.

Nivell 16 i específic de responsabilitat mensual de
5.525 pessetes, segons catàleg vigent (1680S).

El lloc de treball objecte de la present convocatòria
té com a règim horari el de 37 hores i 30 minuts.

Funcions principals
- Informar i atendre en primera instància els ciuta¬

dans. Derivar trucades telefòniques. Complimen¬
tar les dades d'identificació de l'usuari.

- Planificar l'agenda dels professionals, assignant
dia i hora de visita, segons els criteris de la direc¬
ció.

- Control, registre i arxiu de documentació.
- Recollir i verificar la documentació dels usuaris.

Tramitar i complementar la documentació requeri¬
da de les Administracions públiques.

- Suport administratiu bàsic.

Requisits addicionals
Personal dels grups C o D.

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

el barem següent:
En informació i atenció al públic, fins a .... 3 punts
En classificació, arxivament, i utilització
de la informàtica d'usuari pròpia de treball
administratiu (tractament de textos i bases
de dades), fins a 2 punts

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

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

4. Característiques personals: La Junta de Valora¬
ció podrà convocar els/les candidats/es per a l'ava¬
luació d'aquest apartat, mitjançant els sistemes
d'acreditació que consideri més adequats, i els valo¬
rarà fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 9 punts.
Si no s'avaluen tots els apartats opcionals, la pun¬

tuació mínima serà en tots els casos la meitat de la
puntuació total (mèrits comuns més mèrits comple¬
mentaris) que poden obtenir els candidats.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sra. Glòria Figuerola i Anguera, gerent del Districte

de Sant Andreu, o persona en qui delegui.
Sr. Josep M. Queralp i Capdevila, cap de Serveis

Personals del Districte de Sant Andreu, o persona en
qui delegui.

Sr. Laureà Mur i Andreu, cap del Departament
d'Administració del Districte de Sant Andreu, o perso¬
na en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè
d'Empresa.
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes

de setembre de 1999

Hotel Rivoli

Tamerlán Inversiones, SA

Nolatoiz, SL

Gabinete Técnico de Estudios y
Proyectos
Tucana, SA

Comunitat de Propietaris

Finatesa 50, SA

Cénit Gestió, SL

David Calvo Simón

Inbesos, SA

David Ferrando Sanjurjo

Geds, SA

Inmobiliaria Padilla, SA

Jordi Iglesias Teixidor

Barrera Mendoza

La Rambla, 126

Tantarantana, 4

Carme, 15-17

Av. Marquès de l'Argentera, 19.

Sant Sever, 5

Princesa, 12

Tallers, 32

Aragó, 231

Casanova, 148

València, 155

Sicília, 179

Provenga, 309-315

Rosselló, 40

Creu Coberta, 51

Sis, 111

Ampliació de l'hotel Rivoli de La Ram¬
bla, 128, mitjançant obres a les plan¬
tes principal, 1a, 2a i 3a de l'edifici
contigu de La Rambla, 126, per a situ¬
ar-hi 43 habitacions.

Modificació de llicència, reforma i re¬
habilitació d'edifici destinant a habitat¬
ges i locals comercials en planta bai¬
xa.

Canvi d'ús de la planta entresolat, pri¬
mera, per a destinar-Ies a 4 habitat¬
ges.

Divisió de la planta principal 2a en 3
habitatges reduïts.
Consolidació estructural d'edifici sen¬

se ús.

Projecte de rehabilitació, reforçament
d'elements estructurals, substitució
d'algunes instal·lacions i enderroca¬
ment dels volums dels àtics no confor¬
mes amb les ordenances.

Reforma de la planta principal per a
convertir-la en 4 habitatges.
Addició de la planta 6a per a l'amplia¬
ció dels habitatges situats en la planta
inferior i fer 2 dúplexs.
Distribució de canvi d'oficina a habitat¬

ge.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres, compost de planta bai¬
xa i entresolat complementari, per a 1
local comercial i 5 plantes pis per a 10
habitatges.
Reforma de local per a convertir-lo en
habitatge.

Legalització de les obres de construc¬
ció d'una planta soterrània sota l'edifi¬
ci de control d'una benzinera.

Reforma i ampliació de local comercial
situat a la planta baixa d'un edifici
plurifamiliar entre mitgeres.
Redistribució d'un habitatge dúplex
per a convertir-lo en 2 habitatges.
Construcció d'un edifici de serveis an¬

nex a un edifici d'equipament industri¬
al a Mercabarna per a destinar-lo a
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Vallking, SA Melcior de Palau, 139

Instituto Oftalmológico de Barcelona Av. Diagonal, 632

Gabinete Comunitario, SL Pomaret, 88

Promociones de l'Empordà Milim, SL Freixa, 32

Gloria Martín Rauret

Antonio Sierra Leyva

Pare Miquel de Sarrià, 12

Margalló, 10

13 Veces 13

Francisco Riba Roca

Concepción Arañó Balet

Plató, 2000

Lluís Pasqual Sánchez

Font del Mont, 28

Navarro i Reverter, 13

Rector Ubach, 25

Esc. Font del Mont, 11

Pic Maia, SL

Projectes Barcelona, SL

Escornalbou, 14-16

Av. Mare de Déu de Mont¬
serrat, 223

Juviyol, SL Sanpere i Miquel, 32

bar-restaurant en les plantes baixa i
pis.
Modificació de projecte a la planta so-
terrània, planta baixa i entresolat.

Legalització de reforma-ampliació d'un
edifici d'ús d'oficines per a adaptar-lo
a l'ús sanitari. L'edificació consta de 3
plantes sota el nivell de carrer i 3 plan¬
tes sobre la rasant d'aquest; sobre l'úl¬
tima existeix un cos tècnic d'instal-
lacions

Habitatge unifamiliar aïllat.
Modificació de local i canvi d'ús a ha¬

bitatge d'una de les parts resultants de
la divisió i obres d'adequació d'aques¬
ta última.

Modificació de projecte d'edifici entre
mitgeres compost d'una planta soter-
rània, planta baixa, 1 planta i terrat per
a 1 habitatge i 1 local.
Construcció d'habitatge unifamiliar aï¬
llat compost de planta soterrània,
planta baixa, planta pis i coberta, pis¬
cina en la zona posterior de la parcel-
la i garatge alineat a la façana del car¬
rer.

Torrent de Can Caralleu, 7 Legalitza¬
ció d'ampliació de plantes d'un projec¬
te en fase de construcció.

Ampliació de garatge a la part poste¬
rior de l'existent, soterrat en el terreny.
Construcció de piscina i mur de con¬
tenció de terres.

Edifici de 7 habitatges, local comercial
i aparcament.
Reforma interior de torre unifamiliar aï¬
llada composta de planta soterrània,
planta baixa i planta pis, fent caixa
d'elevador la finca núm. 9 amb 5 para¬
des. Treure la coberta inclinada, porxo
d'accés i el forjat interior del menjador.
Canvi situació de l'escala interior fent
la caixa d'escala amb sortida al terrat.
Construcció d'estany d'aigua i murets
per terrasses d'enjardinament amb es¬
cales de connexió.

Modificació de llicència d'obres per a
la supressió de les tribunes i l'amplia¬
ció dels voladissos, amb modificació
dels forats de façana de les plantes
pis 1a, 2a i 3a.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta so¬
terrània per a 7 places d'aparcament
per a cotxes i 1 plaça per a moto;
planta baixa per a dos locals comerci
als i 4 plantes pis per a 2 habitatges,
amb un total de 8.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai-
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Constructora Ramón García, SA Oblit, 17-21

Incarmel, SL

Promociones Jerez 34, SL

Josep Sangenís, 3

Estoril, 30-32

Joan Guinart Martínez

Jordi Agut López

Rambla de Volart, 3/

Canonge Aimera, 33-35

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Maite Ramoneda Blanquer

Xavier Espallargas Trote

Procovesa

Inmobiliaria Sulaber, SL

Aula Nova, SL
Alberto Poca Company
Montserrat Travè Solé

Qualitat Habitatge Social, SA
Club Natació Sant Andreu

PI. Palmeres, 3

Matanzas, 43

Arquíniedes, 55

Estació, 12

Biscaia, 439

Ptge. Doctor Torent, 12
Servet, 87

Galícia, 20

Pg. Fabra i Puig, 47

xa i 2 plantes pis per a 6 habitatges.
L'edifici es troba damunt i és una am¬

pliació de les dues plantes soterrànies
destinades a aparcament; aquest
aparcament, que té 30 places, és
compartit per les edificacions de les
dues llicències.

Reforma d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres per a la conversió en un sol
local dels tres que preveia la llicència
inicial per a fer 3 habitatges per planta
i reduir les dimensions del badalot
d'escala de la coberta. El total de lo¬
cals comercials és 1 i el d'habitatges
és 6; l'aparcament continua tenint 12
places.
Modificació de llicència per al canvi
d'ús del local de la planta baixa amb
entresolat a habitatge. L'edifici resta
amb un total de 5 habitatges.
Reforma i canvi d'ús d'un local, en

planta baixa i entresolat, a habitatge,
amb augment d'1 plaça d'aparcament
i disminució d'un armari en planta so-
terrània; tot això per a un total de 7
habitatges, 1 local, 8 places d'aparca¬
ment i 5 armaris de mals endreços.
Obres de reforma en un local de plan¬
ta baixa d'un edifici plurifamiliar exis¬
tent entre mitgeres per a convertir-lo
en un habitatge amb un total de 6 ha¬
bitatges.
Construcció d'edifici plurifamiliar aïllat
compost de planta soterrània, planta
baixa, 2 plantes pis i coberta amb un
total d'11 places d'aparcament i 6 ha¬
bitatges.
Hondures, 41 Reforma de planta baixa
i reforma i ampliació de planta pis en
un annex ais tallers de reparació de
les unitats de transports dels Ferrocar¬
rils Metropolitans de Barcelona, SA.
Rehabilitació d'habitatge entre mitge¬
res per a habitatge unifamiliar.
Obra nova d'habitatge unifamiliar en¬
tre mitgeres.
Edifici entre mitgeres compost de
planta soterrània per a 9 places
d'aparcament, planta baixa per a 1 lo¬
cal comercial i 4 plantes pis per a 6
habitatges, 2 en dúplex.
Reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres.
Reforma i ampliació d'edifici escolar.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres.
Rehabilitació d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres i canvi d'ús en part de
la planta baixa.
Trasllat de nau industrial.

Modificació del projecte.
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Ángela López López

Construccions Satorsa

Comunitat de Propietaris

Patrimonial Pitarch, SL

El Águila y Contabilidad del IVA

Gerard Miquel Olivé

Construcciones Boneta, SL

Go 97, SL

GPC Kaplan Park, SL

Jumarosan, SL

Grupo Preyco 44, SA

Tractament Metropolità de Fangs, SL

Cultivar, SA

Pàrking Alarcón, SL

Ferrocarrils Metropolitans de Bar-

Santa Engràcia, 70-72

Conveni, 40

Ampliació de planta baixa i una pèrgo¬
la en planta 2a en un edifici amb ús de
garatge privat en planta baixa i d'habi¬
tatge unifamiliar en planta 1a.
Modificació de la llicència per a ajustar
les superfícies construïdes a la realitat
del solar amb un augment de la super¬
fície construïda.

Construcció d'un volum exempt per a
dotar d'elevador la finca de referència.
Aquest volum serà exterior a l'edifici
però adossat a la façana del pati inte¬
rior d'illa.

Construcció d'un edifici plurifamiliar
compost de planta baixa per a 1 habi¬
tatge i 2 plantes amb 2 habitatges per
a un total de 5.

Construcció d'un edifici compost de
planta soterrània per a garatge-aparca-
ment i 2 plantes pis per a 7 habitatges.
Ampliació d'un edifici compost de
planta baixa i 2 plantes pis mantenint
el nombre d'habitatges.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
compost de planta baixa per a 1 local
comercial i 1 garatge-aparcament per
a 20 places, i 4 plantes pis amb 3 ha¬
bitatges per planta amb un total de 12.
Canvi d'ús d'edifici industrial a habitat¬
ges amb aparcament, amb un total
d'11 habitatges.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de planta baixa i 3 plantes
pis per a 4 habitatges.
Edifici plurifamiliar amb 2 habitatges
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa i 2 plantes pis.
Construcció d'un edifici d'habitatges
compost de 2 plantes soterrànies per
a aparcament i trasters, planta baixa
per a 2 locals comercials i 5 plantes
pis amb 4 habitatges per replà.

Pg. Marítim de la Mar Bella, 177 Construcció de la planta de tractament
de fangs de l'EDAR de Sant Adrià de
Besòs a Barcelona.

ZF, 99/125 Longitudinal 8 Construcció de nau industrial per a
bloc 32, parcel·la A Mercabarna central hortofructícola per a la recep¬

ció, conservació, envasat i distribució
de fruites i verdures.

Alella, 38-40

Pla de Fornells, 55

Pla de Fornells, 61-63

Borges Blanques, 2-6

Mina de la Ciutat, 11-15

Fernando Poo, 16-22

Xifrè, 38

Sant Joan de Malta, 27

Ptge. Burrull, 4-8

Ptge. Banys, 3

Hondures, 41-49

Legalització de modificacions introduï¬
des en la construcció d'un aparcament
en règim de concessió administrativa i
construcció d'una nova rampa d'accés.
Reforma de planta baixa i reforma i
celona, SA ampliació de planta pis en
un annex als tallers de reparació de
les unitats de transport dels Ferrocar¬
rils Metropolitans de Barcelona, SA,
per a la seva habilitació com a dispen¬
sari.
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Consell General del Poder Judicial

Inmesa, SL

Construcciones Sabert,

Amrey Promociones Inmobiliarias

Institució Cultural del CIC

Collserola 53, SL

Instituto Nacional de la Seguridad
Social

Closa 53, SL

Procivesa, SA

lmprogesa, SA

Navalen 334, SA

Ctra. Vallvidrera a Barce¬
lona, 43-53

T. Estadella, 56

Viladomat, 236-238

Via Augusta, 205A/allmajor, 12

Collserola, 53

Sant Antoni M. Claret, 5-11

Pintor Fortuny, 17-19

Llacuna, 106-108/Sancho de
Ávila, 163-165

València, 334

Reforma d'edifici annex per a desti-
nar-lo a aules de l'Escola Judicial de
Vallvidrera.

Reforma i ampliació d'edifici industrial
amb ús assimilat a un risc de grau mit¬
jà per a la complimentació de la nor¬
mativa contra incendis.

Modificació de projecte per a ajustar
l'edifici a l'alçada de l'edificació veïna i
a les restants del carrer, en fer arribar
l'elevador del nucli d'escales A fins a

la planta soterrània d'aparcament en
canviar la situació de l'escala d'aquest
nucli en planta baixa, canvis en la dis¬
tribució dels habitatges 2 de l'escala B
i situació dels estenedors al terrat.

Modificació projecte per a la rehabilita¬
ció i canvi d'ús a habitatges d'edifici
existent.

Reforma d'un conjunt d'edificis desti¬
nats a escola d'ensenyament secun¬
dari, idiomes i seu de l'Institut Cultural
del CIC, fundació privada.
Modificació de projecte per a convertir
en dos l'edifici de la llicència original,
resultant dos edificis plurifamiliars aï¬
llats desenvolupats en dues plantes
soterrànies, planta baixa, 2 plantes pis
i planta coberta per a 18 habitatges i 1
aparcament de 32 places i 27 trasters.

Rehabilitació parcial d'un edifici admi¬
nistratiu per tal d'adaptar-lo a la nor¬
mativa vigent de protecció contra in¬
cendis.

Legalització de modificació de projec¬
te en la planta baixa i en la planta 1a.
Reforma de local compost de planta
baixa i entresolat per a destinar-lo a
oficines.

Construcció d'un edifici d'habitatges
compost de 2 plantes soterrànies per
a aparcament, planta baixa per a 1 lo¬
cal comercial, nuclis d'escala i 2 ofici¬
nes, i 5 plantes pis amb 6 habitatges
per planta, 3 per cada nucli.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de 2 plantes
soterrànies per a aparcament, planta
baixa amb entresolat complementari
per a local comercial, 5 plantes pis per
a habitatges i coberta.

SA Porto, 24/De la Plana, 40

Promociones Portal de Jonqueres, SL

Pg. Sant Joan, 162/Pg. Alió, 11

Trafalgar, 38-46

Modificació per reforma parcial de!
projecte inicial per tal de convertir una
oficina en habitatge compost de dú¬
plex de planta baixa i entresolat i su¬
pressió d'un elevador en el cos davant
el Pg. de Sant Joan.
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Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Ad¬
ministracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núm.
24358/99 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre re¬
núncia de titularitat de la parada núm. 672 del mercat
municipal de Sant Antoni, es notifica a la titular de l'au¬
torització d'ús de la parada esmentada, la Sra. Josefa
Roca i Martínez, a l'últim domicili conegut de la qual
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
dirigides, que, en data 22 d'octubre de 1997, la quarta
tinenta d'alcalde, per delegació expressa de l'Alcaldia,
ha disposat en data 29 d'abril de 1999:

"Declarar extingida l'autorització que empara l'ús
de la parada de mercat núm. 672, de denominació
peix fresc, del mercat municipal de Sant Antoni, a
nom de la Sra. Josefa Roca i Martínez, per renúncia
expressa i escrita de la mateixa persona, a l'empara
de la lletra a) de l'article 42 de l'Ordenança de mer¬
cats, i deixar la parada esmentada en situació de va¬
cant i revocada l'autorització d'ús corresponent."

Barcelona, 4 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, Romà Miró i Miró.

* * *

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núme¬
ro 24487-8/99 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
renúncia de titularitat de les parades núms. 211-212
del mercat municipal de la Barceloneta, es notifica a
la titular de les autoritzacions d'ús de les parades es¬
mentades, la Sra. Francisca Fernández i González, a
l'últim domicili conegut de la qual han estat rebutja¬
des les notificacions que li han estat dirigides, que la
quarta tinenta d'alcalde, per delegació expressa de
l'Alcaldia, en data 22 d'octubre de 1997, ha disposat
en data 11 de maig de 1999:

"Declarar extingida l'autorització que empara l'ús
de les parades de mercat núms. 211-212, de denomi¬
nació aviram, caça i ous, del mercat municipal de la
Barceloneta, a nom de la Sra. Francisca Fernández i
González, per renúncia expressa i escrita de la matei¬
xa persona, a l'empara de la lletra a) de l'article 42 de
l'Ordenança de mercats, i deixar les parades esmen¬
tades en situació de vacants i revocades les autorit¬
zacions d'ús corresponents."

Barcelona, 4 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, Romà Miró i Miró.

★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núme¬
ro 24527-8/99 pel Departament Juridicoadministratiu
de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre
amortització de titularitat de les parades núms. 25-27
del mercat municipal de la Boqueria, es notifica a la
titular de l'autorització d'ús de les parades esmenta¬
des, el Sr. Juan Moreno i Gutiérrez, a l'últim domicili
conegut del qual han estat rebutjades les notifica¬
cions que li han estat dirigides, que la quarta tinenta
d'alcalde, per delegació expressa de l'Alcaldia en
data 22 d'octubre de1997, ha disposat en data 8 de
juny de 1999:

"Declarar extingida, per raó d'interès general, l'au¬
torització d'ús que empara les parades núms. 25-27,
de denominació carnisseria, del mercat municipal de
la Boqueria, des del dia següent a aquell que l'Institut
Municipal de Mercats de Barcelona faci efectiva la in¬
demnització, abonar per aquest concepte al Sr. Juan
Moreno i Gutiérrez la quantitat total de 5.525.000
(cinc milions cinc-centes vint-i-cinc mil) pessetes, mit¬
jançant transferència bancària al compte corrent núm.
2500013396 de La Caixa (2100), agència 3236, que
ha estat acceptada en forma expressa i escrita, amb
càrrec a la partida del pressupost de l'Institut Munici¬
pal de Mercats de Barcelona, partida 622.18 de l'any
1999, i declarar vacants les parades esmentades."

Barcelona, 4 d'octubre de 1999. El secretari gene¬
ral, Romà Miró i Miró.

Altres anuncis

La Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, SA,
sol·licita públicament que li siguin presentades ofertes
fins a les 12 hores del dia 5 de novembre de 1999 per
al subministrament i instal·lació d'un "Sistema d'infor¬
mació al públic per a l'estació d'autobusos de Barce¬
lona Nord".

Les empreses interessades poden sol·licitar infor¬
mació a les oficines de la Societat, situades al carrer
de la Gran Via de Carles III, núm. 85 bis, 1a planta,
de Barcelona, telèfon 93 409 20 20, Departament de
Sistemes d'Informació i Organització, de dilluns a di¬
vendres, en horari de 8 a 15 hores.



 


