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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST DE 1999
(Reconeixements de crèdit)

(Aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 29 de setembre de 1999)

Partida Tipus Descripció
21900 0301 44250 MC7 Manteniment altre immobilitzat material
22719 0301 61190 MC8 Altres contractes de serveis

Altes

11.343.915

11.343.915

Baixes
11.343.915

11.343.915

DESIGNACIÓ GERENT DE PRO NOU BARRIS, SA
(Aprovada per acord del Plenari del Consell Muni¬
cipal de 29 d'octubre de 1999)

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del 29
d'octubre de 1999, acordà:
Designar el Sr. Joaquín Sánchez i Cabo gerent de

Pro Nou Barris, SA.

* * *

DESIGNACIÓ REPRESENTANTS AL CENTRE DE
CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
CASA DE CARITAT
(Aprovada per acord del Plenari del Consell Muni¬
cipal de 29 d'octubre de 1999)

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del 20
d'octubre de 1999, acordà:
Designar representants de l'Ajuntament al Centre

de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Ca¬
ritat les persones següents:
Consell General
Vicepresident
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Vocals
Ima. Sra. Marina Subirats i Martori
Im. Sr. Ferran Mascaren i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau
Sr. Xavier Roig i Giménez

Comitè Executiu
Vicepresident
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Vocals
Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà
Sr. Jordi Martí i Grau

* * *

DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA JUNTA DE GO¬
VERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABI¬
TATGE
(Aprovada per acord del Plenari del Consell Muni¬
cipal de 29 d'octubre de 1999)

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del 20
d'octubre de 1999, acordà: <

Designar membres de la Junta de Govern del Pa¬
tronat Municipal de l'Habitatge les persones se¬
güents:
President

Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Vicepresident

Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno
Membres
Ima. Sra. Núria Carrera i Comas
Im. Sr. Pere Alcober i Solanas
Ima. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Im. Sr. Ferran Julián i González
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
Sr. Ramon García-Bragado i Acín
Sr. Alfredo J. Juan i Andrés
Sr. Joan Raurich i Llach
Sr. Jesús González
Sr. Pedro Parras i Calderón
Sr. Ginés Martínez i Serrano
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Decrets de l'Alcaldia

Y
Baixes
43.460

43.460

¥

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

(Aprovades per decret de l'Alcaldia de 28 d'octubre de 1999)

Partida Tipus Descripció Altes
22001 0607 46310 MC7 Premsa, llibres i altres publicacions
22602 0101 46310 MC8 Publicitat i propaganda 43.460

43.460



NÚM. 32 30-XI-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1333

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

En la sessió extraordinària de constitució del Con¬
sell de Districte de Ciutat Vella, celebrada en data 4
de novembre de 1999, s'acordà per unanimitat (deu

vots a favor i cinc en blanc), proposar com a presi¬
dent del Consell de Districte de Ciutat Vella l'Im. Sr.
Xavier Casas i Masjoan, i elevar-lo a l'Alcaldia per al
seu nomenament.

Districte 2. Eixample

Acords sessió extraordinària de 3 de novembre
de 1999

Declarar constituït el Consell de Districte de l'Ei-
xample.
Proposar a l'alcalde, d'acord amb allò que disposa

l'article 22.1 de la Carta Municipal de Barcelona, el
nomenament de l'Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete
com a president del Consell de Districte de l'Eixam-
ple. La votació realitzada va donar el resultat se¬
güent: Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, 8 vots; Ima.
Sra. Joana Ortega i Alemany, 5 vots; vots en blanc, 2.

Districte 3. Sants-Montjuïc

Acords sessió extraordinària de 5 de novembre
de 1999

El Consell de Districte de Sants-Montjuïc, constituït
amb data 5 de novembre, va acordar per majoria a la
mateixa sessió proposar a l'alcalde que nomeni presi¬

denta del Consell de Districte la Ima. Sra. Marina
Subirats i Martori.

El resultat de la votació va ser de deu vots a fa¬
vor: 8 del Grup Socialista, 1 d'IC-Verdes, 1 d'ERC-
Els Verds i 5 vots en blanc (3 de CiU i 2 del Grup
Popular).
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Districte 4. Les Corts

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

Constituir el Consell de Districte de les Corts de
l'Excm. Ajuntament de Barcelona per al mandat
1999-2003.
Proposar a l'Alcaldia el nomenament de Hm. Sr.

Albert Batlle i Bastardas per a l'execució del càrrec
de regidor del Consell de Districte de les Corts,
d'acord amb allò que estableixen els articles 22 de
la Carta Municipal de Barcelona i 8 de les Normes
reguladores de l'organització dels districtes, i
encomenar al secretari del Consell el tràmit de la
notificació.

Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

Declarar constituït el Consell de Districte.
Elevar a l'Alcaldia la proposta de nomenament de

l'Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a president
del Consell Municipal de Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, d'acord amb el que estableixen els articles
22 de la Carta Municipal de Barcelona i 8 de les Nor¬
mes reguladores de l'organització dels Districtes.

Districte 6. Gràcia

Acords sessió extraordinària de 3 de novembre
de 1999

Elevar a l'Alcaldia, d'acord amb allò que disposa
l'article 22.1 de la Carta Municipal de Barcelona, la
proposta de nomenament com a presidenta del

Consell de Districte de Gràcia de la Ima. Sra. Núria
Carrera i Comas, essent el resultat de la votació el
següent:

8 vots: Sra. Núria Carrera
5 vots: Sra. Maite Fandos
2 vots en blanc.

Districte 7. Horta-Guinardó

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

Constitució del Consell de Districte.

Proposar a l'Excm. Sr. Alcalde de la ciutat el nome¬

nament de la Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla com
a presidenta del Consell de Districte d'Horta-Guinardó,
de conformitat amb allò que disposen els articles 22.1
de la Carta Municipal de Barcelona i 8 de les Normes
reguladores de l'organització dels Districtes.
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Districte 8. Nou Barris

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

Declarar constituït el Consell de Districte.
Elevar a l'Alcaldia la proposta de nomenament de

l'Im. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno com a president
del Consell de Districte de Nou Barris, d'acord amb el
que estableixen els articles 22.1 de la Carta Municipal
de Barcelona i 8 de les Normes reguladores de l'or¬
ganització dels Districtes.

Districte 9. Sant Andreu

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

En la sessió constitutiva del Ple del Consell, de
data 4 de novembre de 1999, i sotmès a votació, la
proposta en el procediment de designació de la
Presidència del Consell de Districte, d'acord amb el
tràmit previst a l'article 8 de les Normes regulado¬
res de l'organització dels Districtes i l'article 22 de

la Carta Municipal de Barcelona, el resultat ha es¬
tat el següent:

Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardé: 11 vots
En blanc: 1 vot
Abstencions: 2
Per tant, el Consell de Districte de Sant Andreu

proposa l'Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó per a
regidor president del Consell de Districte i eleva el
present acord a l'Alcaldia per al seu nomenament.

Districte 10. Sant Martí

Acords sessió extraordinària de 4 de novembre
de 1999

Declarar constituït el Consell de Districte de Sant
Martí.
Proposar a l'alcalde com a regidor president del

Districte de Sant Martí l'Im. Sr. Francisco Antonio de
Semir i Zivojnovic, amb el vot favorable dels grups
Socialista (9 vots), IC-Verds (1 vot) i Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya-Els Verds (1 vot), i amb l'abs¬
tenció del grup de Convergència i Unió (2) i grup Po¬
pular (2).
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DISPOSICIONS D'INTERES PER A
L'AJUNTAMENT

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

Estadística
R /99 6-X Modificació del termini per enviar a y Instituto Nacional de Es- (BOE num. 241 de

tadística, per part dels Ajuntaments, els resums numèrics re- 8-X-99)
sultants de les revisions anuals del Padró.

O /99 8-X Instruccions per als treballs preparatoris dels censos d'edificis, (BOE núm. 242 de
locals, habitatges i població. 9-X-99)

Finances
D 277/99 28-X Aprova el Reglament sobre taxes i preus públics de la Gene- (DOGC núm. 3002

ralitat de Catalunya. de 26-X-99)

Justícia
LI 37/99 28-X Modifica la Llei 38/88, de 28 de desembre, de demarcació i de (BOE núm. 259 de

planta judicial. 29-X-99)

Seguretat ciutadana
Correcció d'errades al Decret 134/99, de 18 de maig, de regu- (DOGC núm. 2988
lació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat de 5-X-99)
i de les policies locals de Catalunya.

Serveis municipals
Correcció d'errades a la Llei 6/99, de 12 de juliol, d'ordenació, (DOGC núm. 3003
gestió i tributació de l'aigua. de 27-X-99)

Treball
R /99 21-X Aprova la publicació de les festes laborals per a l'any 2000. (BOE núm. 259 de

29-X-99)

RESUM

Estadística
Per Resolució de la Subsecretaria de I'Instituto

Nacional de Estadística, de 6 d'octubre de 1999, es

disposa la publicació de la Resolució de y Instituto
Nacional de Estadística i de la Dirección General
para la Administración Local, per la qual es modifica
el termini per enviar a I'Instituto Nacional de Estadís¬
tica, per part dels Ajuntaments, dels resums numè¬
rics resultants de les revisions anuals del Padró mu¬

nicipal, resums als quals l'Institut donarà conformitat
o formularà les oportunes remarques en el termini
d'un mes.

Per Ordre del Ministerio de la Presidencia, de 8
d'octubre de 1999, es dicten instruccions per als tre¬
balls preparatoris dels censos d'edificis, locals, habi¬
tatges i població. Per a la correcta execució dels tre¬
balls de preparació dels censos l'INE podrà dictar les
instruccions complementàries oportunes, prèvia con¬
sulta a la Dirección General para la Administración
Local del Ministerio de Administraciones Públicas.

Finances
Per Decret 277/1999, de 28 de setembre, del De¬

partament d'Economia i Finances de la Generalitat,
s'aprova el Reglament sobre taxes i preus públics de
la Generalitat de Catalunya i en deroga l'anterior Re¬
glament de 20 d'abril de 1993. En aquest nou Regla¬
ment, hi destaca la nova sistemàtica de la regulació
dels mitjans de pagament, la supressió de preceptes
que eren mera reiteració d'articles continguts en la
normativa general en relació als ajornaments i fracci¬
onaments i al procediment de devolució d'ingressos
indeguts aplicable als tributs de la Generalitat, i s'in¬
clouen també normes específiques sobre determina¬
des taxes.

Justícia
La Llei 37/1999, de 28 d'octubre, modifica la Llei

38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial, amb la finalitat d'obtenir una major aproxima¬
ció de l'Administració de Justícia al ciutadà i per
aquesta raó modifica la redacció dels articles 1, 6 i 16
i l'annex VII de l'esmentada Llei.
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Treball
Per Resolució, de 21 d'octubre de 1999, de la

Dirección General de Trabajo, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, s'aprova la publicació de

les festes laborals per a l'any 2000, trameses per les
Comunitats Autònomes al Ministerio de Trabajo y
Asunto Sociales.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT PER A LA
PROVISIÓ DE 2 PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA.
(Aprovades per resolució de Presidència en data
4 de novembre de 1999)

NORMES ESPECÍFIQUES

Règim de les places convocades: Contractat labo¬
ral Indefinit de l'IMEB.
Grup de classificació: Grup C.
Categoria: Administratiu.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 2.
Requisits específics

- Podrà prendre-hi part el personal en servei actiu
de l'IMEB, que tingui una antiguitat mínima de dos
anys de serveis actius en propietat en alguna ca¬
tegoria del grup D.

- Els aspirants hauran d'estar en possessió del títol
de batxillerat superior, formació professional de
2n grau, o equivalent.

- També podrà prendre-hi part el personal en ser¬
vei actiu de l'IMEB que tingui una antiguitat de
10 anys de serveis actius en propietat en al¬
guna categoria del grup D, encara que no pos¬
seeixi la titulació esmentada o aquell que,
posseint una antiguitat entre 5 i 10 anys, acredi¬
ti haver superat el curs de formació de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya impartit a
aquest efecte.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà a respondre per escrit un qüestionari de

preguntes, amb respostes alternatives, sobre el con¬
tingut del programa que s'adjunta com annex a les
bases.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Segon exercici
Constarà de dues proves:
Primera prova: Per tal de valorar els coneixements

del tractament de textos Word 6.0. Consistirà en l'ela¬
boració i presentació d'un o més documents i es po¬
drà demanar als aspirants qualsevol de les possibili¬
tats que ofereix el programa.

Segona part. Per tal de valorar els coneixements
del programa Excel 5.0. Consistirà en l'elaboració i
presentació d'un o més documents i es podrà dema¬
nar als aspirants qualsevol de les possibilitats que
ofereix el programa.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Tercer exercici
Exercici específic per a demostrar coneixements

de català.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 5

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 2,5.
L'avaluació de l'exercici de català es farà prenent

com a referència els Certificats de la Junta Perma¬
nent de Català o del Consorci de Normalització Lin¬
güística, i es considerarà aprovat l'exercici si s'obté
un nivell que permetria assolir el Certificat de Conei¬
xements Elementals de Llengua Catalana (orals i es¬
crits) (s'obtindran 2,5 punts). Si s'obté un nivell que
permetria assolir el Certificat de Coneixements Mit¬
jans de Llengua Catalana (orals i escrits) s'obtindrà la
màxima puntuació (5 punts).

Exempció de l'exercici
Quedaran exempts de realitzar aquest exercici els

aspirants que acreditin estar en possessió del certifi¬
cat de coneixements elementals de llengua catalana
o equivalents i superiors. En cada cas s'atorgarà la
puntuació corresponent d'acord amb allò previst al
paràgraf anterior.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats fins a un
màxim de 7 punts, de conformitat amb el barem se¬
güent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a l'IMEB (a raó

de 0,1 punts per any complet), fins a 1 punt.
2. Per experiència professional en tasques adminis¬

tratives, fins a 3 punts.
3. Per titulacions acadèmiques i cursos de formació,

reciclatges, etc., relacionats amb les tasques prò¬
pies de les places objecte de la convocatòria, fins v
a 2 punts.

4. Per altres mèrits relacionats amb les places objec¬
te de la convocatòria, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment no podran

ser tinguts en compte pel tribunal. El mèrit 1 (antigui¬
tat) serà comprovat d'ofici.
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TRIBUNAL

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Recursos i Serveis Generals
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.
L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬

ler d'anuncis de l'IMEB.
La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB podran

designar, conjuntament, d'entre els seus membres,
un/a observador/a titular i un/a de suplent, amb veu
i sense vot, per assistir al procés de selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el nome¬
nament de professionals adients.

NORMES GENERALS

1a. Els qui desitgin participar en el concurs oposició
hauran de:

a) Presentar instància i curriculum vitae deguda¬
ment documentat dins l'improrrogable termini
de vint dies naturals a comptar de l'endemà de
la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal.

b) Manifestar en l'esmentat document que reu¬
neixen totes les condicions exigides a les ba¬
ses de la convocatòria.

2a. Un cop acabat el termini de presentació d'instàn¬
cies, es publicarà al tauler de Concursos i Oposi¬
cions de l'IMEB la llista d'aspirants admesos i ex¬
closos.

3a. El tribunal podrà determinar la realització de dos o
més exercicis en una sola sessió; en aquest cas,
la correcció de l'exercici posterior quedarà condi¬
cionada a la superació de tots els anteriors, quan
aquests siguin eliminatoris.

El tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d'assessors especialistes, per a to¬
tes o algunes de les proves. Els esmentats asses¬
sors es limitaran a l'exercici de les especialitats
tècniques, en base exclusivament a les quals
col·laboraran amb el tribunal.

4a. Acabada la qualificació dels aspirants, el tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntu¬
ació. Els aprovats no podran ultrapassar el nom¬
bre de places convocades. El tribunal elevarà la
relació d'aprovats a la Presidència a fi que formuli
el corresponent nomenament.

5a. Els aspirants proposats hauran d'aportar, en el
termini de vint dies naturals següents a la publica¬
ció de l'anunci final, la titulació exigida a les bases
de la convocatòria, llevat que per posseir l'antigui¬

tat especificada a la convocatòria no calgui com¬
plimentar aquest requisit.

6a. El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dub¬
tes que es presentin i prendre els acords neces¬
saris per al bon ordre del concurs oposició, en tot
allò previst en aquestes bases.

ANNEX

TEMAR! ESPECÍFIC

1. El règim local espanyol. Principis constitucionals i
regulació jurídica. Organització municipal. Com¬
petències.

2. Organització i funcionament de l'Ajuntament de
Barcelona. La descentralització municipal.

3. El personal al servei de les Administracions públi¬
ques. Funcionaris i contractats laborals. La funció
pública local: la selecció de personal; drets i deu¬
res dels funcionaris.

4. El procediment administratiu. Fases del procedi¬
ment. Recursos.

5. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
6. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els

pressupostos locals.
7. L'atenció a la ciutadania. Atenció presencial i

atenció telefònica. Característiques i trets diferen¬
cials, actituds i normes.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT PER A LA
PROVISIÓ D'1 PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRA¬
TIU/IVA
(Aprovades per resolució de Presidència en data
4 de novembre de 1999)

NORMES ESPECÍFIQUES

Règim de les places convocades: Contractat labo¬
ral indefinit de l'IMEB.

Grup de classificació: Grup D.
Categoria: Auxiliar administratiu.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 1.
Requisits específics:

- Podrà prendre-hi part el personal en servei actiu
de l'IMEB, que tingui una antiguitat mínima de dos
anys de serveis actius en propietat en alguna ca¬
tegoria del grup E.

- Els aspirants hauran d'estar en possessió del títol
de graduat escolar, formació professional de 1r
grau, o equivalent.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà a respondre per escrit un qüestionari de

preguntes, amb respostes alternatives, sobre el contin¬
gut del programa que s'adjunta com annex a les bases.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.
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Segon exercici
Per tal de valorar els coneixements del tractament

de textos Word 6.0. Consistirà en l'elaboració i pre¬
sentació d'un o més documents i es podrà demanar
als aspirants qualsevol de les possibilitats que ofereix
el programa.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Tercer exercici
Exercici específic per a demostrar coneixements

de català.
L'exercici serà eliminatori i qualificat d'apte o no

apte. L'avaluació de l'exercici de català es farà prenent
com a referència els Certificats de la Junta Permanent
de Català o del Consorci de Normalització Lingüística,
i es considerarà aprovat l'exercici si s'obté un nivell
que permetria assolir el Certificat de Coneixements
Elementals de Llengua Catalana (orals i escrits).

Exempció de l'exercici
Quedaran exempts de realitzar aquest exercici els

aspirants que acreditin estar en possessió del certifi¬
cat de coneixements elementals de llengua catalana
o equivalents i superiors.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats fins a un
màxim de 5 punts, de conformitat amb el barem se¬
güent:
1. Per antiguitat de serveis prestats a l'IMEB (a raó

de 0,1 punts per any complet), fins a 2 punts.
2. Per titulacions acadèmiques i cursos de formació,

reciclatges, etc., relacionats amb les tasques prò¬
pies de les places objecte de la convocatòria, fins
a 2 punts.

3. Per altres mèrits relacionats amb les places objec¬
te de la convocatòria, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment, no po¬

dran ser tinguts en compte pel tribunal. El mèrit 1 (an¬
tiguitat) serà comprovat d'ofici.

TRIBUNAL

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Recursos i Serveis Generals.
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.
L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬

ler d'anuncis de l'IMEB.

La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB podran
designar, conjuntament, d'entre els seus membres,
un/a observador/a titular i un/a de suplent, amb veu i
sense vot, per assistir al procés de selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el nome¬
nament de professionals adients.

NORMES GENERALS

1a. Els qui desitgin participar en el concurs oposició
hauran de:
a) Presentar instància i curriculum vitae deguda¬

ment documentat dins l'improrrogable termini
de vint dies naturals a comptar de l'endemà de
la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal.

b) Manifestar en l'esmentat document que reu¬
neixen totes les condicions exigides a les ba¬
ses de la convocatòria.

2a. Un cop acabat el termini de presentació d'instàn¬
cies, es publicarà al tauler de Concursos i Oposi¬
cions de l'IMEB la llista d'aspirants admesos i ex¬
closos.

3a. El tribunal podrà determinar la realització de dos o
més exercicis en una sola sessió; en aquest cas,
la correcció de l'exercici posterior quedarà condi¬
cionada a la superació de tots els anteriors, quan
aquests siguin eliminatoris.

El tribunal podrà disposar la incorporació als
seus treballs d'assessors especialistes, per a to¬
tes o algunes de les proves. Els esmentats asses¬
sors es limitaran a l'exercici de les especialitats
tècniques, en base exclusivament a les quals
col·laboraran amb el tribunal.

4a. Acabada la qualificació dels aspirants, el tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntua¬
ció. Els aprovats no podran ultrapassar el nombre
de places convocades. El tribunal elevarà la relació
d'aprovats a la Presidència a fi que formuli el cor¬
responent nomenament.

5a. Els aspirants proposats hauran d'aportar, en el
termini de vint dies naturals següents a la publica¬
ció de l'anunci final, la titulació exigida a les bases
de la convocatòria.

6a. El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dub¬
tes que es presentin i prendre els acords neces¬
saris per al bon ordre del concurs oposició, en tot
allò previst en aquestes bases.

ANNEX

TEMARI ESPECÍFIC

1. El règim local espanyol. Principis constitucionals i
regulació jurídica. Organització municipal. Com¬
petències.

2. Organització i funcionament de l'Ajuntament de
Barcelona. La descentralització municipal.

3. El personal al servei de les Administracions públi¬
ques. Funcionaris i contractats laborals. La funció
pública local: la selecció de personal; drets i deu¬
res dels funcionaris.

4. El procediment administratiu. Fases del procedi¬
ment. Recursos.
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5. L'atenció a la ciutadania. Atenció presencial i la Memòria-Programació es disposarà de 7 dies natu-
atenció telefònica. Característiques i trets diferen- rals addicionals per presentar-la, sempre que dins del
cials, actituds i normes. termini inicial de 20 dies s'hagi presentat la instància i

el curriculum corresponent.

y

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS DE
FUNCIONARITZACIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 8
PLACES D'EDUCADOR/A D'ESCOLA BRESSOL,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT.
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 12 de novembre de 1999)

L'objecte d'aquest concurs oposició restringit és la
provisió de 8 places d'educador/a d'escola bressol,
enquadrades dins de l'escala d'Administració espe¬
cial i corresponents al grup B dels definits a l'article
25 de la Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la
funció pública, adreçat al personal laboral fix de
l'IMEB.
Categoria i grup retributiu: Educador/a d'escola

bressol. Grup B.
Règim de les places: Funcionaris/àries de carrera

de l'Ajuntament de Barcelona, adscrits/tes a l'IMEB.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podran prendre-hi part totes aquelles persones
amb contracte laboral indefinit de l'IMEB en la cate¬

goria d'educador/a d'escola bressol, que es trobin en
servei actiu.
Han d'estar en possessió, o reunir les condicions

per a la seva expedició, de qualsevol llicenciatura o
titulació inclosa a l'Ordre Ministerial, del 24 de juliol
de 1995 (BOE, de 4 d'agost de 1995) o acollir-se als
requisits establerts en la disposició transitòria cinque-
na.3, de la LOGSE 1/90.

NORMES GENERALS

Les persones que desitgin prendre part en el con¬
curs oposició hauran de presentar instància, curricu¬
lum vitae i una Memòria-Programació tal com preveu
la base 4a d'aquesta convocatòria, al Registre General
de l'IMEB, (plaça d'Espanya, núm. 5) o bé al Registre
General de l'Ajuntament o a qualsevol dels registres
dels Districtes Municipals. Aquesta documentació tam¬
bé podrà presentar-se a les oficines de correus, de
la manera que determina l'article 38.4t.c, de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les Administracions públi¬
ques i del procediment administratiu comú.
Les persones que compleixin els requisits exigits

per a participar en aquesta convocatòria hauran de
fer-ho constar explícitament a la instància, a la qual
adjuntaran relació dels mèrits al·legats, classificats
segons l'ordre establert al barem de mèrits, regulat a
la base 5a d'aquesta convocatòria. Els mèrits hauran
de ser justificats amb els corresponents documents
acreditatius.

El termini de presentació de la documentació es¬
mentada és de vint dies naturals a comptar de l'ende¬
mà de la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona. Això no obstant, en el cas de

TRIBUNAL QUALIFICADOR

Tindrà la composició següent

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Plantificació i Gestió de Centres
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.
L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬

ler d'anuncis de l'IMEB.
La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB podran

designar, conjuntament, d'entre els seus membres,
un/a observador/a titular i un/a de suplent, amb veu i
sense vot, per assistir al procés de selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el no¬
menament de professionals adients.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Constarà de dues proves

a) Prova sobre el contingut del programa administra¬
tiu que s'adjunta a l'Annex I, i que consistirà a res¬
pondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes
amb respostes alternatives.

b) Prova que consistirà en la presentació d'una Me¬
mòria-Programació sobre el desenvolupament
curricular d'una Unitat Didàctica i que haurà d'in¬
cloure els elements següents:
- Unitat didàctica i descripció de l'activitat (Tipus

d'Unitat Didàctica: racó, projecte, activitat dià¬
ria, rutines, sortides, etc.).

- Finalitat que persegueix la Unitat Didàctica.
- Objectius didàctics que s'hi prioritzen.
- Estratègies d'intervenció: organització de l'es¬

pai, distribució del temps, lloc de realització,
grup d'edat, durada, etc.

- Continguts sobre procediments, fets i concep¬
tes i actituds.

- Criteris d'avaluació i instruments a utilitzar.
Aquesta Memòria-Programació tindrà una extensió

màxima de 10 folis mecanografiats a una cara.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori i serà quali¬

ficat pel tribunal fins a un màxim de 15 punts (5 per
la primera prova i 10 per la segona). Es conside¬
raran aptes aquells aspirants que superin la qua¬
lificació de 7,5 punts com a suma total d'aquest
exercici.
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Segon exercici
Català: Consistirà en la realització de dues pro¬

ves de coneixements de català, equiparables als
considerats en el Certificat de Coneixements Ele¬
mentals de Català (certificat de nivell B), atorgat
per la Junta Permanent de Català o titulació equi¬
valent o superior.
a) Prova escrita consistent en la redacció d'un tema

relacionat amb l'exercici professional, a triar entre
dues opcions que proposarà el tribunal.

b) Prova oral consistent en la lectura d'un text breu
relacionat amb l'exercici professional i posterior
comentari sobre el mateix text.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants

que superin l'exercici seran considerats aptes, amb
una puntuació de tres punts.

Exempció d'exercicis
Tot aquell personal que hagi aprovat un anterior

procés selectiu a l'àmbit municipal en el qual hagi
efectuat proves similars a les demanades en el pre¬
sent procés, quedarà eximit de la seva realització.

En aquest sentit, les persones que hagin superat
temari administratiu quedaran declarades aptes, amb
una puntuació de 2,5 punts. Les persones que hagin
superat una memòria o similar referent a temes espe¬
cífics quedaran declarades aptes, amb una puntuació
de 5 punts. Les persones que hagin superat l'exercici
de català quedaran declarades aptes, amb una pun¬
tuació de 3 punts.
Això no obstant, els aspirants que desitgin millorar

la puntuació esmentada podran realitzar les proves,
tenint garantida en tot cas la puntuació d'apte.
Quedaran igualment exempts de la realització de

l'exercici de català aquells aspirants que, d'acord
amb el que preveu el Decret 244/1991, de 28 d'oc¬
tubre (DOGC núm. 1524, de 29 de novembre de
1991), sobre el coneixement de les llengües oficials
per a la provisió de llocs de treball docent dels cen¬
tres públics d'ensenyament no universitari de Catalu¬
nya, acreditin estar en possessió d'algun dels títols
que s'especifiquen a l'Annex II d'aquesta convocatò¬
ria, o bé que superin un curs selectiu del nivell B or¬
ganitzat per l'IMEB.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats de con¬
formitat amb el barem següent:
- Experiència professional (màxim 8 punts)

- En l'exercici de les funcions pròpies de la cate¬
goria objecte de la convocatòria, fins a 5
punts, a raó de 0,5 punts per any.

- En l'exercici d'altra experiència professional
com a personal tècnic, de gestió i/o direcció en
l'àmbit educatiu, fins a 3 punts, a raó de 0,5
punts per any.

- Cursos de formació i perfeccionament (màxim de
2 punts).
Els cursos han d'estar relacionats amb la catego¬
ria objecte de la convocatòria i seran valorats de
la manera següent:
- L'assistència a cursos com a alumne es pun¬

tuarà fins a un màxim d'1 punt.
- La impartido de docència es puntuarà fins a

un màxim d'1 punt.

PUNTUACIÓ FINAL

La puntuació final dels aspirants serà producte de
la suma de les puntuacions obtingudes en els exerci¬
cis i en concepte de mèrits.

El tribunal podrà convocar els aspirants amb qui ho
consideri necessari a una entrevista que ajudi a clari¬
ficar els mèrits al·legats i/o el contingut de la memò-
ria-programació. Aquesta entrevista per si mateixa no
és objecte de puntuació.

ANNEX 1

1. L'educació en la Constitució Espanyola de 1978 i
el seu desenvolupament per part de l'Estat. Con¬
creció a Catalunya. Les Administracions educati¬
ves. Competències. Desenvolupament normatiu
per part de la Generalitat.

2. La LODE i el seu desenvolupament a càrrec de
l'Estat i de la Generalitat. Els Consells Escolars.

3. L'estructura del sistema educatiu espanyol. La
Llei d'ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE).

4. Llei de participació, avaluació i govern del centres
docents (LOPAG).

5. Reglament orgànic de centres (ROC).
6. La funció pública. Drets i deures dels funcionaris.
7. L'Ajuntament. Competències i òrgans de govern.

El règim especial de l'Ajuntament de Barcelona.
La descentralització municipal. Els Districtes Mu¬
nicipals.

ANNEX 2

Taula de titulacions que donen l'exempció de la
prova de coneixements de la llengua catalana previs¬
ta a la base 5.1 d'aquesta convocatòria.

Llicenciatures
- Llicenciat en Filologia catalana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ca¬

talana).
- Llicenciat en Filologia valenciana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his-

pànica-catalana).
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia romà¬

nica) (Universitat de Barcelona fins al 1967) (UB).
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ro¬

mànica, subsecció de català) (UB de 1972 a
1977).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (menció Filologia
catalana) (UB a partir de 1978).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his¬
pànica) (Universitat de Barcelona de 1973 a
1977) (UAB).

- Llicenciat en Filologia (secció hispànica, secció
Filologia valenciana) (Universitat de València).

- Llicenciat en Filologia catalana (haver-ne superat
tres cursos).

- Llicenciat en traducció i interpretació, amb una
certificació acadèmica d'haver cursat les assigna¬
tures de llengua catalana incloses en el pla d'es¬
tudis, expedit per la Universitat Autònoma de Bar¬
celona, la Universitat Pompeu Fabra i els Estudis
Universitaris de Vic.
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Diplomatures
- Diplomat Escola Universitària de Formació del

Professorat (EUFP) de Girona, especialitat Filolò¬
giques (anglès/francès) (promocions 1974, 1975,
1976, 1977, 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Filolò-
qiques anglès/fancès i preescolar) (promocions
1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies Socials (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Lleida, especialitat Filològiques
(anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Blanquerna de Barcelona, es¬
pecialitat Filològiques (anglès/francès) (promo¬
cions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de València, especialitat Filologia.
- Diplomat EUFP de les Illes Balears, especialitat

Filologia/llengua catalana.

Ensenyaments secundaris
- Títol de batxillerat obtingut després del mes de

gener de 1992. En aquest cas, cal aportar una
certificació d'escolarització de tota l'EGB i tot el
BUP a Catalunya i de no haver obtingut l'exemp-
ció de seguir les matèries de llengua catalana.

- Títol de tècnic especialista (formació professio¬
nal de 2n grau) obtingut després del mes de ge¬
ner de 1992.

Mestres de català i valencià
- Mestre de català (Escola de Formació del Profes¬

sorat d'EGB de la UB i de la UAB).
- Mestre de català obtingut per haver aprovat el se¬

gon cicle de reciclatge de català, expedit pels Ins¬
tituts de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB, de
la UAB i de la Universitat Politècnica de Barcelona

(UPC).
- Mestre de català, promocions de mestres habilita¬

des per la Comissió Mixta (Ministeri d'Educació i
Ciència-Generalitat de Catalunya).

- Mestre de català de les Illes Balears.
- Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
- Certificat de coneixements superiors de llengua

catalana (orals i escrits) (certificat D).
- Certificat de coneixements mitjans de llengua ca¬

talana (orals i escrits) (certificat C).
- Certificat de coneixements bàsics de llenguatge

administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge comercial de la JPC.
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament de

català a adults.
- Certificat de capacitació per a la correcció de tex¬

tos orals i escrits.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de

llengua catalana del nivell C.
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs in¬

tensiu de la llengua catalana de nivell mitjà per a
catalanoparlants.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llenguatge administratiu.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llengua catalana del nivell C i llenguatge adminis¬
tratiu.

Diplomes de la Universitat de Barcelona
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Servei de Llengua Catalana de la UB (des
de 1988).

- Diploma de bon coneixement de la llengua catala¬
na (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del
Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).

- Diploma de proficiència de llengua catalana (nivell
D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988).

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili
- Certificat de coneixements mitjans de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).
- Certificat de coneixements superiors de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).

Escola Oficial d'Idiomes
- Acreditació d'haver superat el curs de nivell D

(fins a 1993).
- Acreditació d'haver superat el 4t curs de llengua

catalana (a partir de juny de 1993).
- Certificat d'aptitud en llengua catalana.

Instituts de Ciències de l'Educació
- Acreditació d'haver superat el primer cicle dels

cursos de reciclatge de català.
- Certificat de capacitació en llengua catalana, tant

en l'ensenyament primari com en l'ensenyament
secundari (mòdul II) del Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE
FUNCIONARITZACIÓ PER LA PROVISIÓ DE 18
PLACES DE PROFESSOR/A D'ENSENYAMENT
SECUNDARI, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
RESTRINGIT.

L'objecte d'aquest concurs oposició restringit és la
provisió de 18 places de professor/a d'Ensenyament
Secundari, enquadrades dins de l'escala d'Adminis¬
tració especial i corresponents al grup A dels definits
a l'article 25 de la Llei 30/84, de mesures per a la re¬
forma de la funció pública, adreçat al personal laboral
fix de l'IMEB.

Categoria i grup retributiu: Professor/a d'Ensenya¬
ment Secundari. Grup A.
Règim de les places: Funcionaris/àries de carrera

de l'Ajuntament de Barcelona, adscrits/tes a l'IMEB.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podran prendre-hi part totes aquelles persones
amb contracte laboral indefinit de l'IMEB en la cate-
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goria de professor/a d'Ensenyament Secundari, i/o
tècnic superior en funcions docents que es trobin en
servei actiu.
Han d'estar en possessió, o reunir les condicions

per a la seva expedició, de qualsevol llicenciatura o
titulació inclosa a l'Ordre Ministerial del 24 de juliol de
1995 (BOE, de 4 d'agost de 1995) o acollir-se als re¬
quisits establerts en la disposició transitòria cinque-
na.3, de la LOGSE 1/90.

NORMES GENERALS

Les persones que desitgin prendre part en el con¬
curs oposició hauran de presentar instància, curricu¬
lum vitae i una Memòria-Programació tal com preveu
la base 4a d'aquesta convocatòria, al Registre Ge¬
neral de l'IMEB, (plaça d'Espanya, núm. 5) o bé al
Registre General de l'Ajuntament o a qualsevol dels
registres dels Districtes Municipals. Aquesta docu¬
mentació també podrà presentar-se a les oficines de
correus, de la manera que determina l'article 38.4t.c,
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administra¬
cions públiques i del procediment administratiu comú.
Les persones que compleixin els requisits exigits

per a participar en aquesta convocatòria hauran de
fer-ho constar explícitament a la instància, a la qual
adjuntaran relació dels mèrits al·legats, classificats
segons l'ordre establert al barem de mèrits, regulat a
la base 5a d'aquesta convocatòria. Els mèrits hauran
de ser justificats amb els corresponents documents
acreditatius.

El termini de presentació de la documentació es¬
mentada és de vint dies naturals a comptar de l'ende¬
mà de la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona. Això no obstant, en el cas de
la Memòria-Programació es disposarà de 7 dies natu¬
rals addicionals per presentar-la, sempre que dins del
termini inicial de 20 dies s'hagi presentat la instància i
el curriculum corresponent.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Plantificació i Gestió de Centres
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.
L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬

ler d'anuncis de l'IMEB.
La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB podran

designar, conjuntament, d'entre els seus membres,
un/a observador/a titular i un/a de suplent, amb veu i
sense vot, per assistir al procés de selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el nome¬
nament de professionals adients.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Constarà de dues proves.

a) Prova sobre el contingut del programa administra¬
tiu que s'adjunta a l'Annex I, i que consistirà a res¬
pondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes
amb respostes alternatives.

b) Prova que consistirà en la presentació d'una Me¬
mòria-Programació sobre el desenvolupament
curricular d'una Unitat Didàctica, on s'explicitin: fi¬
nalitat i objectius formatius, continguts, activitats
d'aprenentatge, temporalització, metodologia, ma¬
terials emprats i criteris d'avaluació. Cal atendre
també la diversitat de necessitats educatives,
especialment de l'alumnat que té dificultats d'a¬
prenentatge. Aquesta Memòria-Programació tin¬
drà una extensió màxima de 15 folis mecanogra¬
fiats a una cara.

L'exercici tindrà caràcter eliminatori i serà qualificat
pel tribunal fins a un màxim de 15 punts (5 per la pri¬
mera prova i 10 per la segona). Es consideraran ap¬
tes aquells aspirants que superin la qualificació de
7,5 punts com a suma total d'aquest exercici.

Segon exercici
Català: Consistirà en la realització de dues proves

de coneixements de català, equiparables als conside¬
rats en el Certificat de Coneixements Elementals de
Català (certificat de nivell B), atorgat per la Junta Per¬
manent de Català o titulació equivalent o superior.
a) Prova escrita consistent en la redacció d'un tema

relacionat amb l'exercici professional, a triar entre
dues opcions que proposarà el tribunal.

b) Prova oral consistent en la lectura d'un text breu
relacionat amb l'exercici professional i posterior
comentari sobre el mateix text.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants

que superin l'exercici seran considerats aptes, amb
una puntuació de tres punts.

Exempció d'exercicis
Tot aquell personal que hagi aprovat un anterior

procés selectiu a l'àmbit municipal en el qual hagi
efectuat proves similars a les demanades en el pre¬
sent procés, quedarà eximit de la seva realització.

En aquest sentit, les persones que hagin superat
temari administratiu quedaran declarades aptes, amb
una puntuació de 2,5 punts. Les persones que hagin
superat una memòria o similar referent a temes espe¬
cífics quedaran declarades aptes, amb una puntuació
de 5 punts. Les persones que hagin superat l'exercici
de català quedaran declarades aptes, amb una pun¬
tuació de 3 punts.
Això no obstant, els aspirants que desitgin millorar

la puntuació esmentada podran realitzar les proves,
tenint garantida en tot cas la puntuació d'apte.
Quedaran igualment exempts de la realització de

l'exercici de català aquells aspirants que, d'acord amb
el que preveu el Decret 244/1991, de 28 d'octubre
(DOGC núm. 1524, de 29 de novembre de 1991), so¬
bre el coneixement de les llengües oficials per a la pro-
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visió de llocs de treball docent dels centres públics
d'ensenyament no universitari de Catalunya, acreditin
estar en possessió d'algun dels títols que s'especifi¬
quen a l'Annex II d'aquesta convocatòria, o bé que su¬
perin un curs selectiu del nivell B organitzat per l'IMEB.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats de con¬
formitat amb el barem següent:
- Experiència professional (màxim 8 punts)

- En l'exercici de les funcions pròpies de la cate¬
goria objecte de la convocatòria, fins a 5
punts, a raó de 0,5 punts per any.

- En l'exercici d'altra experiència professional
com a personal tècnic, de gestió i/o direcció en
l'àmbit educatiu, fins a 3 punts, a raó de 0,5
punts per any.

- Cursos de formació i perfeccionament (màxim de
2 punts).
Els cursos han d'estar relacionats amb la catego¬
ria objecte de la convocatòria i seran valorats de
la manera següent:
- L'assistència a cursos com a alumne es pun¬

tuarà fins a un màxim d'1 punt.
- La impartido de docència es puntuarà fins a

un màxim d'1 punt.

PUNTUACIÓ FINAL

La puntuació final dels aspirants serà producte de
la suma de les puntuacions obtingudes en els exerci¬
cis i en concepte de mèrits.

El tribunal podrà convocar els aspirants que consi¬
deri necessari a una entrevista que ajudi a clarificar
els mèrits al·legats i/o el contingut de la memòria-pro-
gramació. Aquesta entrevista per si mateixa no és ob¬
jecte de puntuació.

ANNEX 1

1. L'educació en la Constitució Espanyola de 1978 i
el seu desenvolupament per part de l'Estat. Con¬
creció a Catalunya. Les Administracions educati¬
ves. Competències. Desenvolupament normatiu
per part de la Generalitat.

2. La LODE i el seu desenvolupament a càrrec de
l'Estat i de la Generalitat. Els Consells Escolars.

3. L'estructura del sistema educatiu espanyol. La Llei
d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

4. Llei de participació, avaluació i govern del centres
docents (LOPAG).

5. Reglament orgànic de centres (ROC).
6. La funció pública. Drets i deures dels funcionaris.
7. L'Ajuntament. Competències i òrgans de govern.

El règim especial de l'Ajuntament de Barcelona.
La descentralització municipal. Els Districtes Mu¬
nicipals.

ANNEX 2

Taula de titulacions que donen l'exempció de la
prova de coneixements de la llengua catalana previs¬
ta a la base 5.1 d'aquesta convocatòria.

Llicenciatures
- Llicenciat en Filologia catalana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ca¬

talana).
- Llicenciat en Filologia valenciana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his-

pànica-catalana).
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia

romànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967)
(UB).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ro¬
mànica, subsecció de català) (UB de 1972 a 1977).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (menció Filologia
catalana) (UB a partir de 1978).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his¬
pànica) (Universitat de Barcelona de 1973 a
1977) (UAB).

- Llicenciat en Filologia (secció hispànica, secció
Filologia valenciana) (Universitat de València).

- Llicenciat en Filologia catalana (haver-ne superat
tres cursos).

- Llicenciat en traducció i interpretació, amb una
certificació acadèmica d'haver cursat les assigna¬
tures de llengua catalana incloses en el pla d'es¬
tudis, expedit per la Universitat Autònoma de Bar¬
celona, la Universitat Pompeu Fabra i els Estudis
Universitaris de Vic.

Diplomatures
- Diplomat Escola Universitària de Formació del

Professorat (EUFP) de Girona, especialitat Filolò¬
giques (anglès/francès) (promocions 1974, 1975,
1976, 1977, 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Filolò¬
giques anglès/fancès i preescolar) (promocions
1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies Socials (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Lleida, especialitat Filològiques
(anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Blanquerna de Barcelona, es¬
pecialitat Filològiques (anglès/francès) (promo¬
cions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de València, especialitat Filologia.
- Diplomat EUFP de les Illes Balears, especialitat

Filologia/llengua catalana.

Ensenyaments secundaris
- Títol de batxillerat obtingut després del mes de

gener de 1992. En aquest cas, cal aportar una
certificació d'escolarització de tota l'EGB i tot el
BUP a Catalunya i de no haver obtingut l'exemp¬
ció de seguir les matèries de llengua catalana.

- Títol de tècnic especialista (formació professional
de 2n grau) obtingut després del mes de gener de
1992.

Mestres de català i valencià
- Mestre de català (Escola de Formació del Profes¬

sorat d'EGB de la UB i de la UAB).
- Mestre de català obtingut per haver aprovat el se¬

gon cicle de reciclatge de català, expedit pels ins¬
tituts de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB, de
la UAB i de la Universitat Politècnica de Barcelona
(UPC).
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- Mestre de català, promocions de mestres habilita¬
des per la Comissió Mixta (Ministeri d'Educació i
Ciència-Generalitat de Catalunya).

- Mestre de català de les Illes Balears.
- Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
- Certificat de coneixements superiors de llengua

catalana (orals i escrits) (certificat D).
- Certificat de coneixements mitjans de llengua ca¬

talana (orals i escrits) (certificat C).
- Certificat de coneixements bàsics de llenguatge

administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge comercial de la JPC.
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament de

català a adults.
- Certificat de capacitació per a la correcció de tex¬

tos orals i escrits.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de

llengua catalana del nivell C.
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs in¬

tensiu de la llengua catalana de nivell mitjà per a
catalanoparlants.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llenguatge administratiu.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs
de llengua catalana del nivell C i llenguatge ad¬
ministratiu.

Diplomes de la Universitat de Barcelona
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Servei de Llengua Catalana de la UB (des
de 1988).

- Diploma de bon coneixement de la llengua catala¬
na (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del
Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).

- Diploma de proficiència de llengua catalana (nivell
D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988).

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili
- Certificat de coneixements mitjans de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).
- Certificat de coneixements superiors de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).

Escola Oficial d'Idiomes
- Acreditado d'haver superat el curs de nivell D

(fins a 1993).
- Acreditació d'haver superat el 4t curs de llengua

catalana (a partir de juny de 1993).
- Certificat d'aptitud en llengua catalana.

Instituts de Ciències de l'Educació
- Acreditació d'haver superat el primer cicle dels

cursos de reciclatge de català.
- Certificat de capacitació en llengua catalana, tant

en l'ensenyament primari com en l'ensenyament
secundari (mòdul II) del Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE
FUNCIONARITZACIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 2
PLACES DE PROFESSOR/A TÈCNIC/A DE FOR¬
MACIÓ PROFESSIONAL, MITJANÇANT CON¬
CURS OPOSICIÓ RESTRINGIT
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 12 de novembre de 1999)

L'objecte d'aquest concurs oposició restringit és la
provisió de 2 places de professor/a tècnic/a de For¬
mació Professional, enquadrades dins de l'escala
d'Administració especial i corresponents al grup B
dels definits a l'article 25 de la Llei 30/84, de mesures

per a la reforma de la funció pública, adreçat al per¬
sonal laboral fix de l'IMEB.

Categoria i grup retributiu: Professor/a tècnic/a de
Formació Professional. Grup B.
Règim de les places: Funcionaris/àries de carre¬

ra de l'Ajuntament de Barcelona, adscrits/tes a
l'IMEB.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podran prendre-hi part totes aquelles persones
amb contracte laboral indefinit de l'IMEB en la cate¬
goria de professor/a tècnic/a de Formació Professio¬
nal que es trobin en servei actiu.
Han d'estar en possessió, o reunir les condicions

per a la seva expedició, de qualsevol llicenciatura o
titulació inclosa a l'Ordre Ministerial, de 24 de juliol de
1995 (BOE de 4 d'agost de 1995) o acollir-se als re¬
quisits establerts en la disposició transitòria cinque-
na.3, de la LOGSE 1/90.

NORMES GENERALS

Les persones que desitgin prendre part en el con¬
curs oposició hauran de presentar instància, curricu¬
lum vitae i una Memòria-Programació tal com pre¬
veu la base 4a d'aquesta convocatòria, al Registre
General de l'IMEB, (plaça d'Espanya, núm. 5) o bé
al Registre General de l'Ajuntament o a qualsevol
dels registres dels Districtes Municipals. Aquesta
documentació també podrà presentar-se a les ofici¬
nes de correus, de la manera que determina l'article
38.4t.c, de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment admi¬
nistratiu comú.
Les persones que compleixin els requisits exigits

per a participar en aquesta convocatòria hauran de
fer-ho constar explícitament a la instància, a la qual
adjuntaran relació dels mèrits al·legats, classificats
segons l'ordre establert al barem de mèrits, regulat a
la base 5a d'aquesta convocatòria. Els mèrits hauran
de ser justificats amb els corresponents documents
acreditatius.

El termini de presentació de la documentació es¬
mentada és de vint dies naturals a comptar de l'ende¬
mà de la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona. Això no obstant, en el cas de
la Memòria-Programació es disposarà de 7 dies natu¬
rals addicionals per presentar-la, sempre que dins del
termini inicial de 20 dies s'hagi presentat la instància i
el curriculum corresponent.

M
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TRIBUNAL QUALIFICADOR

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Plantificació i Gestió de Centres
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
_ L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.
L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬

ler d'anuncis de l'IMEB.
La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB podran

designar, conjuntament, d'entre els seus membres,
un/a observador/a titular i un/a de suplent, amb veu i
sense vot, per assistir al procés de selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el nome¬
nament de professionals adients.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Constarà de dues proves.

a) Prova sobre el contingut del programa administra¬
tiu que s'adjunta a l'Annex I, i que consistirà a res¬
pondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes
amb respostes alternatives.

b) Prova que consistirà en la presentació d'una Me-
mòria-Programació sobre el desenvolupament
curricular d'una Unitat Didàctica, on s'explicitin: fi¬
nalitat i objectius formatius, continguts, activitats
d'aprenentatge, temporalització, metodologia, ma¬
terials emprats i criteris d'avaluació. Cal atendre
també la diversitat de necessitats educatives,
especialment de l'alumnat que té dificultats d'a¬
prenentatge. Aquesta Memòria-Programació tin¬
drà una extensió màxima de 15 folis mecanogra¬
fiats a una cara.

L'exercici tindrà caràcter eliminatori i serà qualificat
pel tribunal fins a un màxim de 15 punts (5 per la
primera prova i 10 per la segona). Es consideraran
aptes aquells aspirants que superin la qualificació
de 7,5 punts com a suma total d'aquest exercici.

Segon exercici
Català: Consistirà en la realització de dues proves

de coneixements de català, equiparables als conside¬
rats en el Certificat de Coneixements Elementals de
Català (certificat de nivell B), atorgat per la Junta Per¬
manent de Català o titulació equivalent o superior.
a) Prova escrita consistent en la redacció d'un tema

relacionat amb l'exercici professional, a triar entre
dues opcions que proposarà el tribunal.

b) Prova oral consistent en la lectura d'un text breu
relacionat amb l'exercici professional i posterior
comentari sobre el mateix text.

L'exercici tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants
que superin l'exercici seran considerats aptes,
amb una puntuació de tres punts.

Exempció de l'exercici
Tot aquell personal que hagi aprovat un anterior

procés selectiu a l'àmbit municipal en el qual hagi
efectuat proves similars a les demanades en el pre¬
sent procés, quedarà eximit de la seva realització.

En aquest sentit, les persones que hagin superat
temari administratiu quedaran declarades aptes, amb
una puntuació de 2,5 punts. Les persones que hagin
superat una memòria o similar referent a temes espe¬
cífics quedaran declarades aptes, amb una puntuació
de 5 punts. Les persones que hagin superat l'exercici
de català quedaran declarades aptes, amb una pun¬
tuació de 3 punts.
Això no obstant, els aspirants que desitgin millorar

la puntuació esmentada podran realitzar les proves,
tenint garantida en tot cas la puntuació d'apte.
Quedaran igualment exempts de la realització de

l'exercici de català aquells aspirants que, d'acord
amb el que preveu el Decret 244/1991, de 28 d'octu¬
bre (DOGC núm. 1524, de 29 de novembre de 1991),
sobre el coneixement de les llengües oficials per a la
provisió de llocs de treball docent dels centres públics
d'ensenyament no universitari de Catalunya, acreditin
estar en possessió d'algun dels títols que s'especifi¬
quen a l'Annex II d'aquesta convocatòria, o bé que
superin un curs selectiu del nivell B organitzat per
l'IMEB.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats de con¬
formitat amb el barem següent:

- Experiència professional (màxim 8 punts)
- En l'exercici de les funcions pròpies de la cate¬

goria objecte de la convocatòria, fins a 5
punts, a raó de 0,5 punts per any.

- En l'exercici d'altra experiència professional
com a personal tècnic, de gestió i/o direcció en
l'àmbit educatiu, fins a 3 punts, a raó de 0,5
punts per any.

- Cursos de formació i perfeccionament (màxim de
2 punts).
Els cursos han d'estar relacionats amb la catego¬
ria objecte de la convocatòria i seran valorats de
la manera següent:
- L'assistència a cursos com a alumne es pun¬

tuarà fins a un màxim d'1 punt.
- La impartido de docència es puntuarà fins a

un màxim d'1 punt.

PUNTUACIÓ FINAL

La puntuació final dels aspirants serà producte de
la suma de les puntuacions obtingudes en els exerci¬
cis i en concepte de mèrits.

El tribunal podrà convocar els aspirants amb qui ho
consideri necessari a una entrevista que ajudi a clari¬
ficar els mèrits al·legats i/o el contingut de la Memò¬
ria-Programació. Aquesta entrevista per si mateixa no
és objecte de puntuació.
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ANNEX 1

1. L'educació en la Constitució Espanyola de 1978 i
el seu desenvolupament per part de l'Estat. Con¬
creció a Catalunya. Les Administracions educati¬
ves. Competències. Desenvolupament normatiu
per part de la Generalitat.

2. La LODE i el seu desenvolupament a càrrec de
l'Estat i de la Generalitat. Els Consells Escolars.

3. L'estructura del sistema educatiu espanyol. La
Llei d'ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE).

4. Llei de participació, avaluació i govern del centres
docents (LOPAG).

5. Reglament orgànic de centres (ROC).
6. La funció pública. Drets i deures dels funcionaris.
7. L'Ajuntament. Competències i òrgans de govern.

El règim especial de l'Ajuntament de Barcelona.
La descentralització municipal. Els Districtes Mu¬
nicipals.

ANNEX 2

Taula de titulacions que donen l'exempció de la
prova de coneixements de la llengua catalana previs¬
ta a la base 5.1 d'aquesta convocatòria.

Llicenciatures
- Llicenciat en Filologia catalana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ca¬

talana).
- Llicenciat en Filologia valenciana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his-

pànica-catalana).
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia

romànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967)
(UB).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ro¬
mànica, subsecció de català) (UB de 1972 a
1977).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (menció Filologia
catalana) (UB a partir de 1978).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his¬
pànica) (Universitat de Barcelona de 1973 a
1977) (UAB).

- Llicenciat en Filologia (secció hispànica, secció
Filologia valenciana) (Universitat de València).

- Llicenciat en Filologia catalana (haver-ne superat
tres cursos)

- Llicenciat en traducció i interpretació, amb una
certificació acadèmica d'haver cursat les assigna¬
tures de llengua catalana incloses en el pla d'es¬
tudis, expedit per la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i els Es¬
tudis Universitaris de Vic.

Diplomatures
- Diplomat Escola Universitària de Formació del

Professorat (EUFP) de Girona, especialitat Filolò¬
giques (anglès/francès) (promocions 1974, 1975,
1976, 1977, 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Filolò¬
giques anglès/fancès i preescolar) (promocions
1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies Socials (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Lleida, especialitat Filològi¬
ques (anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i
1978).

- Diplomat EUFP de Blanquerna de Barcelona, es¬
pecialitat Filològiques (anglès/francès) (promo¬
cions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de València, especialitat Filologia.
- Diplomat EUFP de les Illes Balears, especialitat

Filologia/llengua catalana.

Ensenyaments secundaris
- Títol de batxillerat obtingut després del mes de

gener de 1992. En aquest cas, cal aportar una
certificació d'escolarització de tota l'EGB i tot el
BUP a Catalunya i de no haver obtingut l'exemp¬
ció de seguir les matèries de llengua catalana.

- Títol de tècnic especialista (formació professional
de 2n. grau) obtingut després del mes de gener
de 1992.

Mestres de català i valencià
- Mestre de català (Escola de Formació del Profes¬

sorat d'EGB de la UB i de la UAB).
- Mestre de català obtingut per haver aprovat el se¬

gon cicle de reciclatge de català, expedit pels ins¬
tituts de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB, de
la UAB i de la Universitat Politècnica de Barcelona
(UPC).

- Mestre de català, promocions de mestres habilita¬
des per la Comissió Mixta (Ministeri d'Educació i
Ciència -Generalitat de Catalunya).

- Mestre de català de les Illes Balears.
- Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
- Certificat de coneixements superiors de llengua

catalana (orals i escrits) (certificat D).
- Certificat de coneixements mitjans de llengua ca¬

talana (orals i escrits) (certificat C).
- Certificat de coneixements bàsics de llenguatge

administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge comercial de la JPC.
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament de

català a adults.
- Certificat de capacitació per a la correcció de tex¬

tos orals i escrits.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de

llengua catalana del nivell C.
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs in¬

tensiu de la llengua catalana de nivell mitjà per a
catalanoparlants.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llenguatge administratiu.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llengua catalana del nivell C i llenguatge adminis¬
tratiu.

Diplomes de la Universitat de Barcelona
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).
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- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell
D) del Servei de Llengua Catalana de la UB (des
de 1988).

- Diploma de bon coneixement de la llengua catala¬
na (nivell D-2) dels cursos de llengua catalana del
Rectorat de la UB (des de 1978 fins a 1988).

- Diploma de proficiència de llengua catalana (nivell
D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988).

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili
- Certificat de coneixements mitjans de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).
- Certificat de coneixements superiors de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).

Escola Oficial d'Idiomes
- Acreditació d'haver superat el curs de nivell D

(fins a 1993).
- Acreditació d'haver superat el 4t curs de llengua

catalana (a partir de juny de 1993).
- Certificat d'aptitud en llengua catalana.

Instituts de Ciències de l'Educació
- Acreditació d'haver superat el primer cicle dels

cursos de reciclatge de català.
- Certificat de capacitació en llengua catalana, tant

en l'ensenyament primari com en l'ensenyament
secundari (mòdul II) del Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCES DE
PROMOCIÓ I FUNCIONARITZACIÓ PER LA PRO¬
VISIÓ DE 4 PLACES D'EDUCADOR/A D'ESCOLA
BRESSOL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
RESTRINGIT
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 12 de novembre de 1999)

L'objecte d'aquest concurs oposició restringit és la
provisió de 4 places d"educador/a d'Escola Bressol,
enquadrades dins de l'escala d'Administració espe¬
cial i corresponents al grup B dels definits a l'article
25 de la Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la
funció pública.
Categoria i grup retributiu: Educador/a d'Escola

Bressol. Grup B.
Règim de les places: Funcionaris/àries de carrera

de l'Ajuntament de Barcelona, adscrits/tes a l'IMEB.
Les persones que superin el procés i que actualment
no tinguin aquesta condició passaran a ostentar-la.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podran prendre-hi part totes aquelles persones
funcionàries de carrera de l'Ajuntament de Barce¬
lona adcrites a l'IMEB i les persones amb contracte
laboral indefinit de l'IMEB en les categories de tèc¬
nic/a auxiliar d'Escola Bressol a extingir en funcions
docents, que es trobin en servei actiu i que posseei-

. xin una antiguitat mínima de dos anys en aquestes
categories.

Han d'estar en possessió, o reunir les condicions
per a la seva expedició, de qualsevol llicenciatura o
titulació inclosa a l'Ordre Ministerial del 24 de juliol de
1995 (BOE de 4 d'agost de 1995) o acollir-se als re¬
quisits establerts en la disposició transitòria cinque-
na.3, de la LOGSE 1/90.

NORMES GENERALS

Les persones que desitgin prendre part en el con¬
curs oposició hauran de presentar instància, curricu¬
lum vitae i una Memòria-Programació tal com pre¬
veu la base 4a d'aquesta convocatòria, al Registre
General de l'IMEB (plaça d'Espanya, núm. 5) o bé al
Registre General de l'Ajuntament o a qualsevol dels
registres dels Districtes Municipals. Aquesta docu¬
mentació també podrà presentar-se a les oficines de
correus, de la manera que determina l'article 38.4t.c,
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Adminis¬
tracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Les persones que compleixin els requisits exigits
per a participar en aquesta convocatòria hauran de
fer-ho constar explícitament a la instància, a la qual
adjuntaran relació dels mèrits al·legats, classificats
segons l'ordre establert al barem de mèrits, regulat a
la base 5a d'aquesta convocatòria. Els mèrits hauran
de ser justificats amb els corresponents documents
acreditatius.

El termini de presentació de la documentació es¬
mentada és de vint dies naturals a comptar de l'ende¬
mà de la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona. Això no obstant, en el cas de
la Memòria-Programació es disposarà de 7 dies natu¬
rals addicionals per presentar-la, sempre que dins del
termini inicial de 20 dies s'hagi presentat la instància i
el curriculum corresponent.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Plantificació i Gestió de Centres
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'Infor¬

mació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.

L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬
ler d'anuncis de l'IMEB.
La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB po¬

dran designar, conjuntament, d'entre els seus
membres, un/a observador/a titular i un/a de su¬

plent, amb veu i sense vot, per assistir al procés de
selecció.
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El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant el nome¬
nament de professionals adients.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 50

preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut
del programa administratiu que s'adjunta a l'Annex I.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori i serà qualificat

pel tribunal fins a un màxim de 5 punts, i seran elimi¬
nats els aspirants que no n'obtinguin un mínim de 2,5.

Exempció de l'exercici
Les persones que hagin aprovat un anterior procés

selectiu a l'àmbit municipal en el qual hagi efectuat
una prova sobre temari administratiu quedaran eximi-
des de la seva realització i seran declarades aptes,
amb una puntuació de 2,5 punts.
Això no obstant, els aspirants que desitgin millorar

la puntuació esmentada podran realitzar la prova, te¬
nint garantida en tot cas la puntuació d'apte.

Segon exercici
Prova que consistirà en la presentació d'una Me-

mòria-Programació sobre el desenvolupament
curricular d'una Unitat Didàctica i que haurà d'inclou¬
re els elements següents:
- Unitat didàctica i descripció de l'activitat (Tipus

d'Unitat Didàctica: racó, projecte, activitat diària,
rutines, sortides, etc.)

- Finalitat que persegueix la Unitat Didàctica
- Objectius didàctics que s'hi prioritzen
- Estratègies d'intervenció: organització de l'espai,

distribució del temps,lloc de realització, grup
d'edat, durada, etc.

- Continguts sobre procediments, fets i conceptes i
actituds.

- Criteris d'avaluació i instruments a utilitzar.

Aquesta Memòria-Programació tindrà una extensió
màxima de 10 folis mecanografiats a una cara.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori i serà qualificat

pel tribunal fins a un màxim de 10 punts. Es conside¬
raran aptes aquells aspirants que superin la qualifica¬
ció de 5 punts en aquest exercici.

Tercer exercici
Consistirà en la realització de dues proves de co¬

neixements de català, equiparables als considerats
en el Certificat de Coneixements Elementals de Cata¬
là (certificat de nivell B), atorgat per la Junta Perma¬
nent de Català o titulació equivalent o superior.
a) Prova escrita consistent en la redacció d'un tema

relacionat amb l'exercici professional, a triar entre
dues opcions que proposarà el tribunal.

b) Prova oral consistent en la lectura d'un text breu
relacionat amb l'exercici professional i posterior
comentari sobre el mateix text.
L'exercici tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants
que superin l'exercici seran considerats aptes,
amb una puntuació de tres punts.

Exempció de l'exercici
Ouedaran exempts de la realització de l'exercici de

català aquells aspirants que, d'acord amb el que pre¬

veu el Decret 244/1991, de 28 d'octubre (DOGC núm.
1524, de 29 de novembre de 1991), sobre el coneixe¬
ment de les llengües oficials per a la provisió de llocs
de treball docent dels centres públics d'ensenyament
no universitari de Catalunya, acreditin estar en pos¬
sessió d'algun dels títols que s'especifiquen a l'Annex
II d'aquesta convocatòria.

FASE DE CONCURS

Els mèrits del curriculum seran qualificats de con¬
formitat amb el barem següent:
- Experiència professional (màxim 5 punts)

- En l'exercici de funcions docents, fins a 3
punts, a raó de 0,5 punts per any.

- En l'exercici d'altra experiència professional
com a personal tècnic, de gestió i/o direcció en
l'àmbit educatiu, fins a 2 punts, a raó de 0,5
punts per any.

- Cursos de formació i perfeccionament (màxim de
2 punts).
Els cursos han d'estar relacionats amb la catego¬
ria objecte de la convocatòria i seran valorats de
la manera següent:
- L'assistència a cursos com a alumne es pun¬

tuarà fins a un màxim d'1 punt.
- La impartido de docència es puntuarà fins a

un màxim d'1 punt.

PUNTUACIÓ FINAL

La puntuació final dels aspirants serà producte de
la suma de les puntuacions obtingudes en els exerci¬
cis i en concepte de mèrits.

El tribunal podrà convocar els aspirants amb qui ho
consideri necessari a una entrevista que ajudi a clari¬
ficar els mèrits al·legats i/o el contingut de la memò-
ria-programació. Aquesta entrevista per si mateixa no
és objecte de puntuació.

ANNEX 1

1. L'educació en la Constitució Espanyola de 1978 i
el seu desenvolupament per part de l'Estat. Con¬
creció a Catalunya. Les Administracions educati¬
ves. Competències. Desenvolupament normatiu
per part de la Generalitat.

2. La LODE i el seu desenvolupament a càrrec de
l'Estat i de la Generalitat. Els Consells Escolars.

3. L'estructura del sistema educatiu espanyol. La Llei
d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

4. Llei de participació, avaluació i govern del centres
docents (LOPAG).

5. Reglament orgànic de centres (ROC).
6. La funció pública. Drets i deures dels funcionaris.
7. L'Ajuntament. Competències i òrgans de govern.

El règim especial de l'Ajuntament de Barcelona.
La descentralització municipal. Els Districtes Mu¬
nicipals.

ANNEX 2

Taula de titulacions que donen l'exempció de la
prova de coneixements de la llengua catalana previs¬
ta a la base 5.1 d'aquesta convocatòria.
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Llicenciatures
- Llicenciat en Filologia catalana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ca¬

talana).
- Llicenciat en Filologia valenciana.
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his-

pànica-catalana).
- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ro¬

mànica) (Universitat de Barcelona fins al 1967)
(UB).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia ro¬
mànica, subsecció de català) (UB de 1972 a
1977).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (menció Filologia
catalana) (UB a partir de 1978).

- Llicenciat en Filosofia i lletres (secció Filologia his¬
pànica) (Universitat de Barcelona de 1973 a
1977) (UAB).

- Llicenciat en Filologia (secció hispànica, secció
Filologia valenciana) (Universitat de València).

- Llicenciat en Filologia catalana (haver-ne superat
tres cursos).

- Llicenciat en traducció i interpretació, amb una
certificació acadèmica d'haver cursat les assigna¬
tures de llengua catalana incloses en el pla d'es¬
tudis, expedit per la Universitat Autònoma de Bar¬
celona, la Universitat Pompeu Fabra i els Estudis
Universitaris de Vic.

Diplomatures
- Diplomat Escola Universitària de Formació del

Professorat (EUFP) de Girona, especialitat Filolò¬
giques (anglès/francès) (promocions 1974, 1975,
1976, 1977, 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Filolò¬
giques anglès/fancès i preescolar) (promocions
1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies Socials (promocions 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de Sant Cugat, especialitat Cièn¬
cies (promocions 1977 i 1978)

- Diplomat EUFP de Lleida, especialitat Filològi¬
ques (anglès/francès) (promocions 1976, 1977 i
1978).

- Diplomat EUFP de Blanquerna de Barcelona, es¬
pecialitat Filològiques (anglès/francès) (promo¬
cions 1976, 1977 i 1978).

- Diplomat EUFP de València, especialitat Filologia.
- Diplomat EUFP de les Illes Balears, especialitat

Filologia/llengua catalana.

Ensenyaments secundaris
- Títol de batxillerat obtingut després del mes de

gener de 1992. En aquest cas, cal aportar una
certificació d'escolarització de tota l'EGB i tot el
BUP a Catalunya i de no haver obtingut l'exemp-
ció de seguir les matèries de llengua catalana.

- Títol de tècnic especialista (formació professional
de 2n. grau) obtingut després del mes de gener
de 1992.

Mestres de català i valencià
- Mestre de català (Escola de Formació del Profes¬

sorat d'EGB de la UB i de la UAB).
- Mestre de català obtingut per haver aprovat el se¬

gon cicle de reciclatge de català, expedit pels ins¬
tituts de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB, de

la UAB i de la Universitat Politècnica de Barcelona
(UPC).

- Mestre de català, promocions de mestres habilita¬
des per la Comissió Mixta (Ministeri d'Educació i
Ciència -Generalitat de Catalunya).

- Mestre de català de les Illes Balears.
- Mestre de valencià.

Junta Permanent de Català
- Certificat de coneixements superiors de llengua

catalana (orals i escrits) (certificat D).
- Certificat de coneixements mitjans de llengua ca¬

talana (orals i escrits) (certificat C).
- Certificat de coneixements bàsics de llenguatge

administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge administratiu.
- Certificat de coneixements suficients de llenguat¬

ge comercial de la JPC.
- Certificat de capacitació per a l'ensenyament de

català a adults.
- Certificat de capacitació per a la correcció de tex¬

tos orals i escrits.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de

llengua catalana del nivell C.
- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs in¬

tensiu de la llengua catalana de nivell mitjà per a
catalanoparlants.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llenguatge administratiu.

- Certificat d'assistència i aprofitament a un curs de
llengua catalana del nivell C i llenguatge adminis¬
tratiu.

Diplomes de la Universitat de Barcelona
- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell

D) del Rectorat de la UB (des de 1978 fins a
1988).

- Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell
D) del Servei de Llengua Catalana de la UB (des
de 1988).

- Diploma de bon coneixement de la llengua ca¬
talana (nivell D-2) dels cursos de llengua cata¬
lana del Rectorat de la UB (des de 1978 fins
a 1988).

- Diploma de proficiència de llengua catalana (nivell
D-2) dels cursos de llengua catalana del Servei de
Llengua Catalana de la UB (des de 1988).

Certificats de la Universitat Rovira i Virgili
- Certificat de coneixements mitjans de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).
- Certificat de coneixements superiors de la llengua

catalana expedit per la URV (des de 1993).

Escola Oficial d'Idiomes
- Acreditació d'haver superat el curs de nivell D

(fins a 1993).
- Acreditació d'haver superat el 4t curs de llengua

catalana (a partir de juny de 1993).
- Certificat d'aptitud en llengua catalana.

Instituts de Ciències de l'Educació
- Acreditació d'haver superat el primer cicle dels

cursos de reciclatge de català.
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- Certificat de capacitació en llengua catalana, tant
en l'ensenyament primari com en l'ensenyament
secundari (mòdul II) del Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS OPOSICIÓ RESTRINGIT PER A LA
PROVISIÓ DE 2 PLACES DE SUBALTERN/A
(Aprovades per resolució de presidència en data
4 de novembre de 1999)

NORMES ESPECÍFIQUES

Règim de les places convocades: Contractat labo¬
ral indefinit de l'IMEB.
Grup de classificació: Grup E.
Categoria: Subaltern.
Sistema selectiu: Concurs oposició restringit.
Nombre de places convocades: 2.
Requisit específic: Podrà prendre-hi part el perso¬

nal en servei actiu de l'IMEB, que tingui una antiguitat
mínima de dos anys de serveis actius en propietat en
alguna categoria del grup E.

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici
Consistirà a respondre per escrit un conjunt de pre¬

guntes per tal d'apreciar els coneixements bàsics de
cultura general dels aspirants.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10

punts, i seran eliminats els aspirants que no n'obtin¬
guin un mínim de 5.

Segon exercici
Consistirà en la realització d'una entrevista de ca¬

ràcter psicològic, per tal d'apreciar l'adequació dels
aspirants a la categoria objecte de la convocatòria.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 4

punts, i no tindrà caràcter eliminatori.

FASE DE CONCURS

Els mèrits seran qualificats fins a un màxim de 5
punts, de conformitat amb el barem següent:
a) Titulacions:

- Per estar en possessió del Certificat d'Estudis
Primaris posterior al curs 1975-1976, o del
Certificat d'Escolaritat 2n grau, 1 punt.

- Per estar en possessió del Graduat Escolar o
equivalent, o del Certificat d'Estudis Primaris
anterior al curs 1975-1976, o de titulació supe¬
rior, 2 punts.

b) Antiguitat: Per antiguitat de serveis prestats a
l'IMEB, es puntuarà a raó de 0,10 punts per any
complet, fins a un màxim de 2 punts.

c) Per altres mèrits: Altres mèrits al·legats pels aspi¬
rants i lliurement apreciats pel tribunal, fins a 1 punt.
Els mèrits no acreditats documentalment, no podran

ser tinguts en compte pel tribunal. El mèrit que apareix
a l'apartat b) (antiguitat) serà comprovat d'ofici.

TRIBUNAL

Tindrà la composició següent:

Presidència
La presidenta de l'IMEB, com a titular, i el gerent

de l'IMEB, com a suplent.

Vocalies
Una vocalia en representació de:

- La Direcció de Recursos i Serveis Generals.
- El Servei de Recursos Humans
- El Departament d'Organització i Sistemes d'In¬

formació
- L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretaria
L'exercirà la secretària delegada de l'IMEB, o per¬

sona en qui delegui.

L'assignació de les Vocalies es farà pública al tau¬
ler d'anuncis de l'IMEB.

La Junta de Personal i la Mesa de l'IMEB po¬
dran designar, conjuntament, d'entre els seus
membres, un/a observador/a titular i un/a de su¬
plent, amb veu i sense vot, per assistir al procés de
selecció.

El tribunal podrà disposar d'assessorament espe¬
cialitzat, si ho estima necessari, mitjançant ei nome¬
nament de professionals adients.

NORMES GENERALS

1a. Els qui desitgin participar en el concurs oposició
hauran de:

a) Presentar instància i curriculum vitae deguda¬
ment documentat dins l'improrrogable termini
de vint dies naturals a comptar de l'endemà de
la publicació de la convocatòria a la Gaseta
Municipal de Barcelona.

b) Manifestar en l'esmentat document que reu¬
neixen totes les condicions exigides a les ba¬
ses de la convocatòria.

2a. Un cop acabat el termini de presentació d'ins¬
tàncies, es publicarà al tauler de Concursos i
Oposicions de l'IMEB la llista d'aspirants adme¬
sos i exclosos.

3a. El tribunal podrà determinar la realització de
dos o més exercicis en una sola sessió; en

aquest cas, la correcció de l'exercici posterior
quedarà condicionada a la superació de tots els
anteriors, quan aquests siguin eliminatoris.
El tribunal podrà disposar la incorporació als seus
treballs d'assessors especialistes, per a totes o al¬
gunes de les proves. Els esmentats assessors es
limitaran a l'exercici de les especialitats tècniques,
en base exclusivament a les quals col·laboraran
amb el tribunal.

4a. Acabada la qualificació dels aspirants, el tribunal
publicarà la relació d'aprovats per ordre de pun¬
tuació. Els aprovats no podran ultrapassar el
nombre de places convocades. El tribunal eleva¬
rà la relació d'aprovats a la Presidència de la
Corporació a fi que formuli el corresponent no¬
menament.
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5a. Els aspirants proposats hauran d'aportar, en el
termini de vint dies naturals següents a la publica¬
ció de l'anunci final, la titulació exigida a les bases
de la convocatòria.

6a. El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dub¬
tes que es presentin i prendre els acords neces¬
saris per al bon ordre del concurs oposició, en tot
allò previst en aquestes bases.

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 de no¬
vembre 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

A part dels requisits addicionals de cada concurs,

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

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys 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'l punt.
2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un

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

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

en dos nivells al del lloc de treball con¬
vocat 0,50 punts
Per l'ocupació d'un lloc de treball de ni¬
vell superior al nivell del lloc de treball
base de la categoria del concursant 0,25 punts
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del

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

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

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:

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

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

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

concurs.

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

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

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigi¬
des hauran de presentar la sol·licitud, a la qual adjun¬
taran la relació de mèrits al·legats, classificats segons
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acre¬
ditatius corresponents, al Registre General o a qual¬
sevol dels registres municipals, en el termini de quin¬
ze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sem¬
pre 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 podrà
utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Ofici¬
na 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 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 Departa¬
ment de Personal de la proposta de la Junta de Valo¬
ració de l'últim concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en 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 corresponent.

Annex
Concurs 835. Cap de divisió de Serveis Personals

de Districte, adscrit/a al Districte de l'Eixample, més
vacants (nivell 26).

Cap de Divisió de Serveis Personals de Districte,
adscrit al Districte de l'Eixample, més vacants.
Concurs 835

Lloc de treball adscrit a la Gerència de l'esmentat
Districte, i situat a la seva seu.
Nivell 26 i específic de responsabilitat mensual de

98.226 pessetes, segons catàleg vigent (2615X).
El lloc de treball objecte de la present convocatòria

té com a règim horari el de 37 hores i 30 minuts.

Funcions principals
La direcció de la Divisió de Serveis Personals su¬

posa integrar i impulsar les actuacions derivades de
les competències atribuïdes als Districtes en matèria
de serveis personals. En aquest sentit les funcions
principals del lloc de treball es poden resumir de la
manera següent:
- Col·laborar amb la Gerència del Districte en la defi¬

nició d'objectius i preparació dels programes d'ac¬
tuació i en la previsió de les inversions i de les des¬
peses concertades per la seva divisió de serveis.

- Realitzar les funcions de direcció de la Divisió de
Serveis Personals: determinar, prioritzar, assig¬
nar, controlar i avaluar les accions a efectuar pels
seus equips de treball.

- Gestionar els recursos humans de la Divisió se¬

gons les necessitats previstes pel desenvolupa¬
ment de programes.

Requisits addicionals
Personal del grup A.

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

barem següent:
Tècnic superior d'Educació i Psicologia,
Economia i Sociologia, TAG o tècnic su¬
perior en Gestió 1 punt

2. Titulacions acadèmiques: Per posseir titulacions
superiors o mitjanes rellevants per a l'exercici del lloc
de treball, exceptuant la titulació d'accés a la catego¬
ria ja valorada a l'apartat anterior, fins a 1 punt.

3. Experiència professional fins a 7 punts segons,
el barem següent:
Direcció de centres de prestació de ser¬
veis personals, fins a 2 punts
Direcció d'equips de treball no inclosos
en l'apartat anterior, fins a 2,5 punts
Realització de tasques de caràcter tècnic
en l'àmbit dels serveis personals (anàlisi
de demandes, disseny de polítiques, pro¬
grames i serveis, gestió i avaluació de
processos de producció, etc. ), fins a 1,5 punts
Utilització de sistemes d'informació i
d'eines informàtiques, fins a 1 punt

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

5. Informe relatiu als objectius i criteris d'actuació
d'una Divisió de Serveis Personals de Districte, fins a 3
punts. L'extensió màxima no ha de superar els 5 folis.

6. Proves: La Junta de Valoració podrà convocar
els/les candidats/es per a la realització de proves per
tal d'avaluar les seves aptituds professionals, valora¬
rà fins a un màxim de 4 punts.

7. Característiques personals requerides per al lloc
de treball, especialment la capacitat d'analitzar, plani¬
ficar i controlar programes, l'habilitat de lideratge i
motivació d'equips i l'actitud de responsabilitat pel tre¬
ball en el sector públic, fins a 3 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals: 14 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/les candidats/es.

Junta de valoració
Vocals complementaris:
Sr. Jordi Carbonell i Curell, gerent del Districte de

l'Eixample, o persona en qui delegui.
Sr. Joan Albert Dalmau i Balaguer, gerent del Sec¬

tor d'Actuació dels Serveis Personals, o persona en
qui delegui.
Sra. Pilar Comellas i Modol, cap del Departament

d'Administració del Districte de l'Eixample, o persona
en qui delegui.
Representants de la Junta de Personal i del Comitè

d'Empresa.

¥

:í f
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant el mes d'octubre de 1999.

José Ferré Anglada

Amando López

Salvador Martínez Pérez Hita

José Maria Gibert Pradell

Jordi Piella Bové

Gamma Inmobiliaria

Manuel Aguilar Alcántara

Tallers, 33

Via Laietana, 17

Carders, 23

Balmes, 111
Pau Claris, 72

Roser, 14

Sants, 176

Carmen Vallvé Llauradó

Nabar Ávila

Micurediet

Rocamig, SA

Vallespir, 63

Sant Fructuós, 47

Ctra. Bordeta, 76

Evarist Arnús, 60-62

Promosan, SA Av. Pearson, 1-3

Promocions Martle, SA

Vicente Díaz García

Solà, 8-14A/ilamur, 25

Vilamur, 4

Rehabilitació d'edifici destinat a 8 ha¬

bitatges i 1 local comercial amb planta
entresolat.

Rehabilitació d'edifici per a destinar-lo
a hotel compost de planta soterrània,
planta baixa i 6 plantes pis.
Rehabilitació d'edifici i remunta parcial
de la planta 4a, 3a segons projecte.
Divisió i reforma de 2 habitatges.
Reforma interior de pis principal per la
divisió en 3 nous habitatges.
Reforma integral d'un edifici d'habitat¬
ges entre mitgeres compost de planta
baixa i 4 plantes pis, amb 1 planta soter¬
rània, sense variacions estructurals, ni
de nombre d'habitatges ( 5 unitats).
Construcció d'edifici entre mitgeres
compost de planta soterrània, planta
baixa i 4 plantes amb façana al carrer
de Sants, i 2 plantes amb façana al
carrer d'En Blanco, destinat a 6 habi¬
tatges i local comercial.
Reforçament estructural de forjat del
local en planta baixa.
Modificació de projecte consistent en
la supressió de l'habitatge en planta
baixa i construcció del pati interior
d'illa en planta baixa.
Construcció d'un edifici d'habitatges
compost de planta baixa, i 4 plantes
pis per a 5 habitatges.
Reforma i ampliació d'edifici plurifa-
miliar entre mitgeres, consistent en el
canvi d'ús del local comercial a habitat¬

ge, la unió de les plantes de les dues
edificacions i la variació del nombre

d'habitatges, per a 9 habitatges, 1 local
comercial i 26 places d'aparcament.
Modificació llicència per a la reforma-
ampliació d'una edificació d'ús sanitari
per a l'adaptació a ús residencial (ho¬
tel) en edificació coberta d'aigües
composta de 2 plantes pis. A la cober¬
ta se situen els elements tècnics de
les instal·lacions.

Modificació llicència per a l'augment a
7 del nombre d'habitatges que s'agru¬
pen en 2 escales.
Reforma integral d'edificació entre mit¬
geres per a destinar-la a habitatge
unifamiliar compost de planta baixa i
planta pis. Sobre la coberta plana se
situa el badalot d'escala.
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Sebastià Bonet i Ayet
Esther Jotré Arajol

Oriol Tomàs Carulla

Nostra Inmobiliaria, SL

Carlos Vergés Roger
Antonia Menjíbar i Lervin

Carlos Sanjurjo Rodríguez

Promoci, SA

Gotua Promocions, SL

Marta Abadal Coulet

Bon Auguri, SL
Oasis 97, SL

Promotora Guinardó-Gràcia, SL

Campiezo, SL

Ignasi Peris Serrano

Congregació Hnos. de la Sagra¬
da Familia

Perfecta Llar, SL

Jacinto Guevara Folch

Santos Valladolid Brizuela

Numància, 69-73

Major de Sarrià, 23

Capella de Can Caralleu, 18

Bertran, 60

Pomaret, 87

Carroç, 24

Bohemis, 9

Còrsega, 409

Vallfogona, 1-5

Sant Lluís, 12

Torrent de l'Olla, 97

Escornalbou, 19

Alcalde de Móstoles, 26-28

Horta, 121

Consorts Sans Bernet, 6

Peris i Mencheta, 26-46

Horta, 73

Montserrat Casanovas, 104

Campoamor, 18

Legalització modificacions.
Construcció d'edifici entre mitgeres
compost d'1 planta soterrània, planta
baixa, 2 plantes pis i planta 3a retor¬
nant pel carrer d'Oriol Mestres, adap¬
tant-se a l'alineament vigent.
Modificació de projecte consistent en
l'ampliació de la planta sotèrrania.
Reforma i divisió d'habitatge de planta
àtic i sobreàtic en 2 habitatges.

Habitatge unifamiliar aparionat.
Habitatge unifamiliar aïllat amb garatge
compost de planta baixa i planta pis.
Reforma i ampliació d'habitatge unifa¬
miliar.

Construcció escala edifici existent.

Rehabilitació integral edifici entre mit¬
geres.

Reforma integral edifici entre mitgeres.
Construcció edifici nova planta.
Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres compost de planta baixa, 3
plantes pis i planta coberta per a un to¬
tal de 3 habitatges i 1 local comercial.
Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres compost de planta soterrà¬
nia, planta baixa, 4 plantes pis i planta
coberta per a 12 places d'aparcament,
2 locals comercials i 12 habitatges.
Modificació de la llicència per a l'am¬
pliació d'una planta soterrània a d'edi¬
fici plurifamiliar, compost de 2 habitat¬
ges unifamiliars entre mitgeres de
planta baixa i 2 plantes pis per a 2 ha¬
bitatges i 2 places d'aparcament.
Ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres amb la construcció de planta
baixa pel carrer dels Consorts Sans
Bernet per a l'ús d'aparcament per a 1
vehicle en zona de casc antic.

Ampliació i reforma d'un edifici docent
existent. L'ampliació consisteix en la
formació d'una pasarel·la exterior en
els pavellons 1 i 2, per tal d'adaptar-
los a la normativa escolar i contra-
incendis vigents.
Reforma i canvi d'ús de l'habitatge de
planta baixa a local, i d'ampliació d'una
planta soterrània destinada al nou local.
Pròrroga d'execució de les obres de
reforma en un habitatge. Les obres in¬
clouen la substitució d'un forjat i la
connexió a la xarxa de clavegueram.
Reforma i ampliació d'un edifici aïllat
amb ús d'habitatge unifamiliar. Les re¬
formes són interiors i les ampliacions
consisteixen en la construcció d'una
piscina descoberta, un edicle unit al
cos principal de planta baixa amb un



NÚM. 32 30-XI-1999 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1357

Francesch Bassols Vicente

Fonaments Sòlids, SL

Cia Agropecuària El Castellar
del Rei, SA

Promoencis, SL

Plaro, SA

Bruc Disseny, SL

Jordi Trapat Donato

Antonio Márquez Jiménez

Promociones Rutor XXI

Josep Colom Perpiñá

Jomi 2000, SL

Dante Gonmar Horta Inmuebles,

Teninversió, SL

Ptge. Vila i Rosell, 11

Sardenya, 458

Av. Elies Pagès, 42 46

Vallseca, 21

Trinxant, 125

Gran de Sant Andreu, 248

Servet, 46

Pons i Gallarza, 53

Ptge. Salvador Riera, 7

Coroleu, 34

Cartellà, 74

SL Llobera, 101

Pardo, 64

Promosikker Pablo Iglesias, 117

Just Leon Ferrer Ptge. Masoliver, 40

pas tancat, les escales de connexió
amb el soterrani i unes galeries a ni¬
vell de planta baixa.
Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres, compost de planta baixa i
entresolat, planta baixa i 2 plantes pis
per a 2 habitatges i 1 local comercial.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres compost de planta bai¬
xa per a local comercial i 5 plantes pis
per a 1 habitatge per planta amb un
total de 5.

Construció d'un edifici aïllat compost
d'1 planta soterrània destinada a apar¬
cament, planta baixa i 3 plantes pis
destinada cadascuna d'elles a 3 habi¬

tatges. El total de places d'aparca¬
ment és 12 i el d'habitatges és 12.
També s'inclou piscina descoberta.
Construcció d'edifici plurifamiliar entre
mitgeres compost de planta baixa i en¬
tresolat, 3 plantes pis i planta coberta
amb un total de 6 habitatges i 1 local
comercial.

Obra nova composta de planta baixa
per a local comercial i entresolat i 4
plantes pis per a 4 habitatges.
Reforma d'edifici d'habitatges entre
mitgeres, amb 8 habitatges, local co¬
mercial i planta soterrània.
Edificació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres.
Reforma d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres i canvi d'ús de la planta baixa.
Edifici plurifamiliar compost de planta
baixa i 3 plantes pis i 7 places d'apar¬
cament.

Reforma i ampliació d'habitatge unifa¬
miliar.

Construcció d'un edifici plurifamiliar,
compost de planta baixa i 4 plantes
pis. La planta baixa es destinarà a lo¬
cal comercial i les plantes pis a habi¬
tatges amb un total de 4.
Construcció d'un habitatge unifamiliar
compost de planta soterrània, planta
baixa i planta pis per a 1 habitatge.
Reforma i ampliació d'edifici existent
amb addició d'1 planta. El resultat és
un edifici plurifamiliar compost de
planta baixa i 2 plantes pis amb 2 ha¬
bitatges.
Construcció d'un edifici plurifamiliar
compost de planta soterrània i planta
baixa i 4 plantes pis per a local comer¬
cial i 4 habitatges.
Construcció d'un edifici industrial entre
mitgeres compost de planta soterrà¬
nia, planta baixa i 1 planta pis.
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Frigo, SA

Zyland, SL

Cristina Ramos Terrades

Nonicard, SL

Promoencis, SL

Fepave, SA

Septiembre 1995, SL-Valleher-
moso, SA

Perú, 84

Coll i Vehí, 47-49

Muntanya, 96

Monturiol, 19-21

Ruiz de Padrón, 52

Clot, 129

Andrade, 9-17

Quimidroga, SA

Construcciones Pulido, SA

Pinar del Rio, 3-7

Carreras Candi, 93-95/Pa-
via, 77-83

Diagonal-Mar Litoral Residencial, SL Josep Pla, 19-33/Taulat

Llacuna, 124-140

Legalització de modificació de xarxa
d'aigües residuals i nau auxiliar depu¬
radora.

Canvi d'ús d'escola a habitatges en un
edifici entre mitgeres compost de
planta baixa i 4 plantes pis per a 8 ha¬
bitatges i 7 places d'aparcament.
Reforma de l'habitatge situat a la plan¬
ta pis 2a i ampliació del mateix a la
planta pis 3a, amb rehabilitació de
l'escala i façana de l'edifici.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres com¬
post de planta baixa i 4 plantes pis.
Construcció de 2 habitatges unifami-
liars entre mitgeres, compostos de
planta baixa i 2 plantes pis.
Edifici plurifamiliar entre mitgeres com¬
post de planta soterrània, planta baixa,
entresolat i 5 plantes pis per a garatge-
aparcament, 1 local comercial i 10 ha¬
bitatges.
Modificació i canvi d'ús en les plantes
1a i 2a, d'un edifici existent compost
de 2 plantes soterrànies, planta baixa i
6 plantes pis per a 86 places d'aparca¬
ment, 1 local comercial i 80 habitat¬
ges. Els 24 habitatges de la planta 1a
seran de protecció oficial.
Construcció d'un edifici compost de 2
plantes soterrànies, planta baixa i 4
plantes pis per a habitatges, locals co¬
mercials i aparcaments.
Construcció d'un edifici plurifamiliar de
nova planta, entre mitgeres i en canto¬
nada, per a 13 habitatges, 3 locals co¬
mercials i 14 places d'aparcament.
Construcció del subàmbit 11 a 3 de la
subzona Centre Direccional Diagonal-
Mar compost de 2 plantes soterrànies
per a aparcament i trasters; 2 torres
amb front al parc compostes de planta
baixa i 21 plantes pis amb l'última dú¬
plex desdoblada en 2 locals comercials i
84 habitatges cadascuna; un bloc tam¬
bé amb front al parc, compost de planta
baixa palafítica, 2 plantes pis amb l'últi¬
ma dúplex, desdoblada en 3 nuclis d'es¬
cales per a 14 habitatges; i un bloc amb
front al carrer de Josep Pla amb 4 nuclis
d'escales compost de planta baixa i 9
plantes pis, i un dels nuclis que s'aixeca
2 plantes més fins a l'11 a, tot per a 9 lo¬
cals comercials i 138 habitatges.
Construcció d'edifici d'habitatges com¬
post de 2 plantes soterrànies per a
aparcaments i trasters, planta baixa
per a 10 locals comercials i 5 nuclis
d'escales; planta 1 amb 4 nuclis per a 8
habitatges i un per a 4 oficines; planta
2a a 5a amb 5 nuclis per a 10 habitat¬
ges per planta; i plantes 6a a 9a amb 2
nuclis per a 4 habitatges per planta.
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Sertram, SA Plom, 2-4/Metal·lúrgia, 32-34/
Acer, 27-29

Gran Via Habitatges, SL GV Corts Catalanes, 149-151/
Pg. de Marçal

Amrey Promociones Inmobiliarias, SL San Quintí, 52

Amrey Promociones Inmobiliarias, SL Sant Quintí, 52-68/Trobador, 2-8

Inbesos, SA Sant Fructuós, 46-60

Tribusa, SL Bertran, 135-137

Odisea 2000, SL

D'Or Joiers, SA

Moll d'Espanya, 4

Bolívia, 18-24

Terradets, SL Taquígraf Garriga, 56-64

PDM 18, SL Prats de Molló, 18

Ampliació i reforma d'un edifici indus¬
trial que consisteix en: a) construcció

d'un industrial compartimentât en 12
locals industrials sobre rasant i 1 apar¬
cament comú soterrani per a 72 pla¬
ces; i b) reforma de la planta soterrània
existent amb dotació d'accessos al
mateix.

Construcció d'un edifici plurifamiliar en¬
tre mitgeres i en cantonada, de nova
planta, compost de 2 plantes soterrà-
nies, planta baixa amb entresolat, 6
plantes pis i coberta per a 24 habitat¬
ges, 2 locals comercials i 40 places
d'aparcament.

Modificacions parcials diverses en un
projecte de reforma i canvi d'ús a hotel
de 2 estrelles d'un edifici existent com¬
post de planta soterrània, planta baixa
1 6 plantes pis.

Modificació de projecte de reforma i
canvi d'ús a habitatges d'un edifici
existent compost de 2 plantes soterrà-
nies, planta baixa amb entresolat i 6
plantes pis per a canvi d'ús i annexió
de part del soterrani.

Modificació per reforma parcial, amb
ampliació i reducció, d'un edifici pluri¬
familiar consistent en la redistribució
de les plantes amb la supressió de 4
oficines inicials, la dotació de 7 locals
comercials i la reducció de 2 plantes
soterrànies.

Construcció d'un edifici entre mitgeres
compost de 3 plantes soterrànies,
planta baixa amb entresolat, 2 plantes
pis i planta coberta per a 12 habitat¬
ges, 2 locals comercials i 1 aparca¬
ment de 37 places.

Construcció de 2 trams d'escales per
tal de millorar les condicions d'eva¬
cuació de la planta 2a a la planta bai¬
xa d'un edifici del Maremàgnum.
Construcció d'un edifici industrial per a
taller de joieria compost de planta so¬
terrània per a aparcament i magat¬
zem, planta baixa-entresolat i 1a per a
taller i oficines, i planta 2a oberta per a
la zona representativa.

Modificació de projecte consistent en
ajustat de superfícies, redistribució
interior i modificació de la coberta per
planta i transitable. En resulta un edi¬
fici de 13 habitatges, 4 locals comer¬
cials i 30 places d'aparcament.

Construcció d'un edifici plurifamiliar en¬
tre mitgeres compost de 3 plantes so¬
terrànies, planta baixa amb entresolat i
2 plantes pis per a 8 habitatges, 1 local
comercial i 1 aparcament de 57 places.
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NewTeknon, SA Vilana, 12/Planella, 32-28 Construcció de l'ampliació (3a fase)
de la Policlínica Teknon composta
sota rasant, consistent en 2 plantes
soterrànies per a ampliar l'aparcament
existent en 93 places i una planta so-
terrània, sense ús determinat, com a

ampliació de la policlínica.

Subhastes

Per delegació de l'Alcaldia, en data 4 d'octubre de
1999, el gerent del Sector de la Via Pública va apro¬
var el plec de clàusules administratives particulars i
altra documentació complementària que ha de regir la
subhasta per a l'adjudicació del contracte de submi¬
nistrament de material audiovisual fungible per a la
Guàrdia Urbana de Barcelona, durant l'any 2000,
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: 215/00.

Núm. de contracte: 99005123.

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

rial audiovisual funglible per a la Guàrdia Urbana
de Barcelona, durant l'any 2000.

b) Lloc d'execució: Barcelona.
c) Termini d'execució: 30 dies a comptar des del dia

següent al de la formalització del contracte.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 3.735.726 pessetes ( 22.452,17 euros)

IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal del 2000:

3.735.726 pessetes (22.452,17 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 74.715 pessetes (449,05 euros).
Definitiva: 149.429 pessetes (898,09 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
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 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, 20 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Montserrat Oriol i Bellot.

Concursos

Mitjançant resolució del gerent del Sector d'Urba¬
nisme, de data 27 d'octubre de 1999, es resol apro¬
var el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques per a la contractació
de la neteja de les dependències del Sector d'Urba¬

nisme i Barcelona Informació, situades a l'edifici núm.
4 de l'avinguda Diagonal, núms. 220-240, amb una
superficie de 6.289 m2 per a l'any 2000.

Al mateix temps s'anuncia concurs, per procedi¬
ment obert, per a la contractació de l'esmentat servei,
d'acord amb les condicions següents:
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1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Administra¬

ció Sector d'Urbanisme.
c) Número d'expedient: 138/99.
d) Número de contracte: 99005791.

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

de les dependències del Sector d'Urbanisme i
Barcelona Informació, situades a l'edifici núm. 4
de l'avinguda Diagonal, núms. 220-240, amb una
superficie de 6.289 m2 per a l'any 2000.

b) Divisió per lots i nombre: No.
c) Lloc d'execució: Barcelona.
d) Termini d'execució: Màxim un any, prorrogable a

tres, d'acord amb l'article 199 de la LCAP, a
comptar des del dia següent al de la formalització
del contracte.

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 22.500.000 pessetes (16% IVA inclòs).
5. Garanties
Provisional: 450.000 pessetes.
Definitiva: 900.000 pessetes.

6. Obtenció de documentació i 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 70 / 93 291 44 06.
e) Telefax: 93 291 45 30.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació:

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

a) Classificació: Els que s'especifiquen a la clàusula
22 del plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de partici¬
pació
a) Data límit de presentació: El dia 30 de novembre

de 1999.
b) Documentació a presentar: La que s'indica al plec

de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:

Entitat: Registre General del Sector d'Urbanisme.
Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 230, planta 2a
(dies laborables, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i de 9
a 14 h els divendres).
Localitat i codi postal: Barcelona 08018.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Gerència d'Urbanisme-sala de reunions.
b) Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 240, 4a planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 2 de desembre de 1999.
e) Hora: 9 hores.

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

Barcelona, 28 d'octubre de 1999. La secretària de¬
legada, Natàlia Amorós i Bosch.

Expedient núm.: 6/2000

Objecte
Contractació del subministrament del vestuari d'es¬

tiu i hivern per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
20.810.313 pessetes (IVA inclòs) (125.072,50

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, per a l'adjudicació de la contractació del
subministrament del vestuari d'estiu i hivern per a
l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 832.413 pessetes (5.002,90

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin¬
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.
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El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

* * *

Expedient núm.: 7/2000

Objecte
Contractació del subministrament del calçat d'estiu

i hivern per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
6.628.251 pessetes (IVA inclòs) (39.836,59 euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs con¬
vocat per Parcs i Jardins de Barcelona/Institut Munici¬
pal, per a l'adjudicació de la contractació del subminis¬
trament del calçat d'estiu i hivern per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 265.130 pessetes (1.593,46

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin¬
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del

Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

★ * *

Expedient núm.: 13/2000

Objecte
Contractació del subministrament de material de

lampisteria i reg per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
27.088.650 pessetes (IVA inclòs) (162.806,06

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, per a l'adjudicació de la contractació del
subministrament de material de lampisteria i reg per a
l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import d'1.083.546 pessetes (6.512,24

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin¬
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
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hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

* ★ *

Expedient núm.: 14/2000

Objecte
Contractació del subministrament de material de

construcció (ciment, material ceràmic, pedres naturals,
pedres artificials, ferros i d'altres) per a l'any 2000.

El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats
en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
23.548.509 pessetes (IVA inclòs) (141.529,38

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, per a l'adjudicació de la contractació del
subministrament de material de construcció (ciment,
material ceràmic, pedres naturals, pedres artificials,
ferros i d'altres) per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP

es dispensa de l'obligació de constituir garantia pro¬
visional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 941.940 pessetes (5.661,18

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest anun¬
ci al Departament de Contractació de Parcs i Jardins
(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

•k k -k

Expedient núm.: 15/2000

Objecte
Contractació del subministrament de material per al

manteniment del mobiliari urbà (papereres, jardine¬
res, reixes, bancs, fonts, pictogrames, fites i d'altres)
per a l'any 2000.

El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats
en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
24.961.822 pessetes (IVA inclòs) (150.023,57

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, per a l'adjudicació de la contractació del
subministrament de material per al manteniment del
mobiliari urbà (papereres, jardineres, reixes, bancs,
fonts, pictogrames, fites i d'altres) per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP

es dispensa de l'obligació de constituir garantia pro¬
visional.
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Garantia definitiva
Serà per un import de 998.473 pessetes (6.000,94

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin¬
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

★ ★ ★

Expedient núm.: 119/2000

Objecte
Contractació del subministrament d'arbrat de clima

fred per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
26.032.955 pessetes (IVA inclòs) (156.461,21

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs con¬

vocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Munici¬
pal, per a l'adjudicació de la contractació del subminis¬
trament d'arbrat de clima fred per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP

es dispensa de l'obligació de constituir garantia pro¬
visional.

Garantia definitiva
Serà per un import d'1.041.318 pessetes (6.258,45

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest
anunci al Departament de Contractació de Parcs i
Jardins (avinguda del Marquès de Comillas, núms.
16-36, 08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de
9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

* * *

Expedient núm.: 120/2000

Objecte
Contractació del subministrament de planta arbus¬

tiva per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
19.390.753 pessetes (IVA inclòs) (116.540,77

euros).
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Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs con¬
vocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Munici¬
pal, per a l'adjudicació de la contractació del subminis¬
trament de planta arbustiva per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 775.630 pessetes (4.661,63

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin¬
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis -carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

★ ★ ★

Expedient núm.: 121/2000

Objecte
Contractació del subministrament de planta vivaç,

enfiladissa, aquàtica, bulboses i cactàcies per a l'any
2000.

El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats
en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
12.836.416 pessetes (IVA inclòs) (77.148,41

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs
convocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut
Municipal, per a l'adjudicació de la contractació del
subministrament de planta vivaç, enfiladissa, aquàti¬
ca, bulboses i cactàcies per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 513.457 pessetes (3.085,94

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest
anunci al Departament de Contractació de Parcs i
Jardins (avinguda del Marquès de Comillas, núms.
16-36, 08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de
9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis-carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.
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Expedient núm.: 122/2000

Objecte
Contractació del subministrament d'arbrat de clima

càlid per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
15.937.289 pessetes (IVA inclòs) (95.785,04

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs con¬
vocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Munici¬
pal, per a l'adjudicació de la contractació del subminis¬
trament d'arbrat de clima càlid per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 637.492 pessetes (3.831,40

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest anun¬
ci al Departament de Contractació de Parcs i Jardins
(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis-carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari/en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

NÚM. 32 30-XI-1999

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

* * *

Expedient núm.: 123/2000

Objecte
Contractació del subministrament de planta de

temporada per a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
15.000.000 pessetes (IVA inclòs) (90.151,82

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

sobres tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part al concurs con¬
vocat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Munici¬
pal, per a l'adjudicació de la contractació del subminis¬
trament de planta de temporada per a l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP es

dispensa de l'obligació de constituir garantia provisional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 600.000 pessetes (3.606,07

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest
anunci al Departament de Contractació de Parcs i
Jardins (avinguda del Marquès de Comillas, núms.
16-36, 08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de
9 a 14 hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre de

1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.
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Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis-carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

★ * *

Expedient núm.: 124/2000

Objecte
Contractació del subministrament de coníferes per

a l'any 2000.
El lliurament s'haurà de fer en els termes regulats

en l'article 6 del plec de clàusules administratives.

Import
30.237.660 pessetes (IVA inclòs) (181.731,99

euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l'exercici de l'any 2000 per a Parcs i Jardins de Bar¬
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions

en sobres tancats i signats. En el dors hi ha de
figurar la inscripció: "Proposta per a prendre part
al concurs convocat per Parcs i Jardins de Barcelo¬
na, Institut Municipal, per a l'adjudicació de la con¬
tractació del subministrament de coníferes per a
l'any 2000".

Garantia provisional
D'acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP

es dispensa de l'obligació de constituir garantia pro¬
visional.

Garantia definitiva
Serà per un import d'1.209.506 pessetes (7.269,28

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir

a partir del mateix dia de la publicació d'aquest anun¬
ci al Departament de Contractació de Parcs i Jardins
(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.

Model de proposta
S'ha de redactar d'acord amb el model que figura

en el plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 14 de desembre

de 1999.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia, que serà fins a les 10
hores del matí.

Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

Data de celebració de la licitació
A les 9 hores del dia 16 de desembre de 1999, en

la seu del Sector de Manteniment i Serveis-carrer del
Torrent de l'Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barce¬
lona. La licitació quedarà ajornada, si resulta neces¬
sari, en el cas que es presentin reclamacions contra
el plec de clàusules.

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 5 de novembre de 1999. La secretària
delegada, J. I. Martínez i Legaz.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Barcelona.
Òrgan que tramita l'expedient: Administració del Sec¬

tor d'Actuació de Manteniment i Serveis.
- Contracte núm: 99005894.
- Expedient: 579/99.
- Data d'aprovació del plec de clàusules: 1 d'octu¬

bre de 1999.

2. Import
5.000.000 de pessetes (l'IVA inclòs), amb càrrec a

la partida 442.40-212.00-03.01, segons allò establert
a la clàusula 7 del plec.

3. Objecte
Contracte d'obres de manteniment dels edificis del

Sector.

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
- Tramitació: Normal.
- Procediment: Obert.
- Forma d'adjudicació: Concurs.

5. Durada
L'execució del contracte s'iniciarà F1 de gener de

l'any 2000, o altrament el que es fixi en la forma¬
lització del contracte, la durada de les obres serà
d'un any, segons allò establert a la clàusula 6 del
plec.

6. Finançament
Amb càrrec als pressupostos municipals.

7. Garanties
Provisional: 100.000 pessetes.
Definitiva: 200.000 pessetes.

8. Obtenció d'informació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis, carrer del Torrent de l'Olla, núms.
218-220, planta 5a, tel. 291 41 30.
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9. Presentació de pliques
Els licitadors han de presentar les proposicions en

un sobre tancat i signat. En el dors, hi ha de figurar la
inscripció: "Proposta per a prendre part en el concurs
convocat pel Sector d'Actuació de Manteniment i Ser¬
veis de l'Ajuntament de Barcelona per a l'adjudicació
de la contractació de les obres de manteniment dels
edificis del Sector".

10. Model de proposta
Cal redactar-la d'acord amb el model que figura en

el plec de clàusules.

11. Les proposicions poden ser redactades en
Català o castellà.

12. Termini de presentació de propostes
Fins a les 10 hores del dia 16 de desembre de 1999

a l'Administració del Sector d'Actuació de Manteniment
i Serveis (càrrer del Torrent de l'Olla, núms. 218-220,
planta 5a), de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores. Els
dissabtes, al Registre General de l'Ajuntament.

13. Lloc de presentació
Administració del Sector d'Actuació de Manteni¬

ment i Serveis (carrer de Torrent de l'Olla, núms.
218-220, planta 5a), Barcelona.

14. Obertura de la documentació
L'obertura de les pliques del sobre 1 : "Documentació

administrativa per al concurs relatiu al contracte d'obres
de manteniment dels edificis del Sector", s'efectuarà el
dia 16 de desembre de 1999 a la sala de reunions del
Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis (carrer
del Torrent de l'Olla, núms. 218-220, planta 5a).

15. Obertura de les proposicions econòmiques
L'obertura del sobre 2:"Proposició econòmica i re¬

ferències tècniques per al concurs relatiu al contracte
d'obres de manteniment dels edificis del Sector",
s'efectuarà mitjançant acte públic a les 13 hores del
dia 17 de desembre de 1999 a la sala d'actes
del Sector d'Actuació de Manteniment i Serveis (car¬
rer del Torrent de l'Olla, núms. 218-220, planta 3a).

El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudi¬
catari.

Barcelona, 11 de novembre de 1999. La secretària
delegada, Elena Ariza i Cardenal.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, en relació amb l'expedient seguit sota el núme¬
ro 24588/99 pel Departament Juridicoadministratiu de
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, sobre re¬
núncia de les parades núms. 179 i 180 del mercat
municipal de PAbaceria Central, es notifica a la titular
de l'autorització d'ús de les parades esmentades,
Sra. Concepció Ballart i Segalà, a l'últim domicili co¬
negut de la qual han estat rebutjades les notificacions

que li han estat dirigides, que l'Alcaldia en data 10 de
juny de 1999 va disposar:
Declarar extingida l'autorització que empara l'ús de

les parades núms. 179 i 180, de denominació fruites i
verdures, del mercat municipal de PAbaceria Central,
que figura a nom de la Sra. Concepció Ballart i
Segalà, per renúncia expressa i escrita de la mateixa
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 revocada l'autorització
d'ús corresponent.
Barcelona, 27 de setembre de 1999. El secretari

general, Romà Miró i Miró.
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