
B.O.P. dc Barcelona 
Núm. 243- 10.10.1991 

deu dics hllbil$, pels qui es oonsierin afec
tats d'alguna mlUJc111 per l'activitat que 
es prctèn desenvolupar, podent-se fer les 
al·legacions i rcdam:>.cions procedents. 

.BADALONA 
ANvNa 

L'expedient nllmero 620/91 A.M. 
o pon u està sotn1ts a informació pública, 
en la Sccctaria d'aquest Ajuntament, 
durant les hores d'oficina. 

ADMlNlSfRACIÓN LOCAL I I 

Ar¡cntoM, 29 d';¡gMt de I 991. -
L'Alcalde (signatura í1·LI:6ible). 
P. 4-10.91 A-91 /24363-9 s 

Dlsmi11ucions 
Pessetes 

~al i com disp<>$:11'anlclc 158-2 de La Uei Reguladora dc 
les H1sendcs l...oo&Js dc 28 dc desembre dc 1988 es f& püblic 
que ~o hi ba bagut cap reclamació oootral'expccÜent de modi· 
ficacaó del pn.'SSupost general de 1991, aprovat per l'Ajunta
ment ple, en data 2$ de juliol d'cm¡uany i publicat el seu 
anunca en el BUTU..ETI OFTC!Al. dc la provincia número 193 de 
data . 13 d'a.g~.sr dc 1991, per!3 qual~ resta aprovatdefi~í ti
vament tal a com es detalla a continuació: 

~pi tol O ......................... ._ ............................. . 
Capí¡ol VI ........ ~ ....................... - ................. .. 

Total despeses, 810.617.334 pessetes. 

SECCJO JYINOIUSSOO 

Habilitacions 

3.907.18 1 
102.450.780 

106.357.961 

SECOO DE DEsPEsES 

Augments 

• 

Pessetes 

732.41 Subvenció M..M.A.M.B. 
Conveni Façana Marítima 

732.42 Subverlció Generalitat 
Aiguats 1988 

732.43 Subvenció Govern Qvil 

Pessetes 

~pft.ol D ·· ·······-·····-·················•···· .. ·-----······· 
Capítol VI ··········- ···-·-·················--··-·············· 
Copi tol Vll ························-··-····'*················· 

1.060.000 
593.011.'864 
125.000.000 

Aiguats 1988 
732.44 Subvenció Generalitat 
7Sl.02B Subvenció MootigalA, S. A. 
7Sl.03 Subvenció FEDER 

125.000.000 

91.530.542 

91.S30.542 
3.000.000 

250.000.000 
42.500.000 
IS.OOO.OOO 719.071.864 

Habillraclons 

7Sl.04 Subvenció FEDER 
7S 1.05 Cía. Seguros Ctidíto y Caución 

Aval exp. obres 14/ 85 
751.06 Cia. Squros ~to y Caucióo 

Aval exp. obres 23/88 
956.18 Crtdit Caixa de Pensions 

i Estalvis de Barcdona 

2.606.250 

6.450.000 

Capítol U .......... - ............................................... . 
Capítol VI • • • ••-•• •••••••0·•••-•••-••••••• -ooo·oO-oooooooo.-·oo 

2.847.181 
195.056.250 

Total i.n¡ressos ....... ~ ........................ .. 

183.000.000 

810.617.334 

BARCELONA 
ANUNO 

Fmnlitzat el servei d'autocars de La 
BarcelolUI del '93 (E:xp. nüm. 3S/90). ad
jucüent per decret de l'Alcaldia en data 13 
de $etembre de 1990, a l'empresa Juld. 
Sociedad Anónima, i en compliment del 
que disposa l'article 88 del Rqlament de 
Contractació de les Entitats locals. per
qu.è en el terminí qui nu: dies es puguin 
presentar reclamacions qui oqui tenir 
algun dret exigible a la citada empresa 
per niÓ del oonUUCIC garaD\Ítzllt. 

Baroelona, 7 d'agost de 1991. - El Se
cn:tari general accidental, Ramón Vila 
Vila. 
P. 7-10-91 91125886-27 s 

BARCELONA 
ANUNCI 

Finalitzades les obres de oonsuuc:ció 
pont, carrer Dolors Monserdt (exp. 
1130/88), adjudicades a Construcciones 
y Conuatas, S. A., es fa públic, als efectes 
de cancel· lació de la fianz.a deúnitiva i en 
compliment del que disposa l'anicle 88 
del Re¡lament de Contmctació de les 
Corpornaions Locals, que eo el termini 

· de qninzo dics puguin presentar m:tama-
cions aqueUs que è:Jquessi.o tenir dret 
per exi¡ir al oontracÚSUI esmentat per 
raó del contracte ga111ntiL 

197.903.431 
Badalona, 24 de setembre de 1991. - L'Alcalde (firma 

iHega'ble). A-91 126517·7 o 

Barcelona, 27 de setcm1m: dc 1991. -
El Secretari eencral, J ordi Baulies i 
Cortal. 
P. 8-10-91 A-91/26513-7 o 

BARCELONA 
ANUNCI 

LaComisslóde govem,ensessióde 18 
de juliol de 1991, va adoptar el sc¡lleot 
acord: 

Aprovar inicialment el Projecte de 
repan:d·laci6 de la U.A. número I del 
Pla Especial d 'Ordenaci6del Sector de la 
Paperera del Poble Nou, redacta! pels 
Serveis Tècnics Municipals: so1metre 
l'esmentat projecte a informació pública 
pd termina de qui nu dies, per aJ.Iega. 
cioos, miti:mçant anunci que es publica· 
li en el BlJTU.EJi 0AOA1. de la provin· 
cia. en el ta11ler d'an11nci.s de l'Ajunta· 
ment i en un diari dels de mk circulació 
dc la província; notificar-bo individual· 
ment als propietaris afectats perq\lt 
dwant el termini de quinze dies. a pe.rti.r 
del sepcot al de la m:epció de la oorres.
ponent notificació, J)118!.1in examinar el 
projecte de rcparoel·lació i al·lepr 
davant d'aquesta Admini•tracióaUòque 
estimin sobre aquest. 

L'esmentat expedient estart expout al 
püblic dwant el tcnnini de quiou dies 
en el Servei de Gestió de Planejament 
Urbà; Av. Príncep d'Astúries, 61, 2o. 

Barcelona, 2S de setembre de 1991. -
El Secretari general, Jordl Saulics i 
CortaL 
P. 8-10.91 A·91 /2651S·7 o 

BARCELONA 
ANUNCI 

Als erectes d 'allò que disposa l'miclc 
70.2 de la U ei 7 /198$, de 2 d 'abril, regu
ladom de les Bnscs de Rè¡im Local. es 
fan publiques les modificacions annexes 
de li:$ Normes Re¡uladores dc I'Or¡anit
zació dels Di.strlctes, aprovades pel 
Con.sell Plenari inicialment el 31 de 
juliol i definitivamcnl el 27 dc setembre 
dc 1991. 

ANNEX 

Modi/icaci6 de/es normes r#gllladores 
Je /'orgonlruv:/6 dels distrlctn 

Art. 8.1. L'Alcalde nomenari i sepa. 
rari el President del Districte, escoltat el 
Consell dc Districte. El CooscU Plenari 
rutili~ el nomenament i la SC1)3mció. 

An. 8.3. Per raons motivades d'!.Qto
r~ municipal aeneral, l'Alcalde podrt 
cessar, amb efectes immediats, el Presi
dent del Districte, del qual iuforman\ al 
Con.sell Plenari de l'Ajuntament a la 
primera SC$$Ïó que celebri. El Consell 
Plenari baWà de ratificar el cusament. 



AD:\IJNlSTRACIÓI" I.OCAL 

Barcelona. I d'octubru dc 1991. -El 
Secretari general. Jordi Baulies i Coral. 
P. 9-10-91 A-91 126777-8 o 

CALLDETENES 
EDICTE 

Rc:budll dcfinitivamcntl"obra munici
p:ll ordinària ..Qua Consistorial i equi
paments socials, 2a. Casot, i soJ.licillldll 
pel conuactisaa Consuuccions Ribalta, 
Societat Anònima, la devolució de la p
rantia definitiva del contracte, es fà pú· 
bhc per'lu~ dins d'un termini de quinze 
dies ~blls, oomptadc>rs <Its dc l'cndemtl 
de la publicació d'aquest edicte al 8\JT. 
~ O":JCL'l de la províncill, els qui cre
awn ~rur al&un dret exiaible a l'acijudi
~ per raó del contracte prantit pu
aum presenw Ics seves n:clamaclons, 
d'acord amb el que preveu l'ankle 88 deJ 
Re¡lamenll) dc Contr.naclón de las Cor· 
poraciones Locales. 

Calldetenes, 29 de juliol de 1991. -
L'Al<:alde, Josep Aguilar i Cons. 
P. 7-1~91 A-91/232.24-9 a¡ 

CARDONA 
ANUNCI 

Finalitzades les obres dc remodelació 
de la Zona Esponiva, llue O, adjudiC3des 
a l'empresa Construccions Ribalta, S. A., 
per acord de Ple dc la Corporació, del di.a 
IOde març dc 1989, i efectuada la recep
ció dermitiva cJ dia I de juny de 1991, es 
61 pubUc a efectes dc C3Dcel-ladó de la 
pra~~tia ddinitiv¡¡ i en compliment dcl 
que disposa l'aniclc 88 dcl Reglament de 
Conua.ctació dc les Corporacions Locals. 
perqu~ en el tennini de quinz.e dics. 
complits a partir dc la seva publk:ació en 
el B\JTLI..ET1 OFICIAL dc la província, 
pu¡uin presentar reclamacions aquells 
que creguin tenir ol¡un dret exigible a 
l'esmentat adjudicatari, per raó del 
contracte prantit. 

Cardona, 20 dc juny dc 1991. -
L'Alcalde, Gervasi Arna.stc i Pclcgrin. 
l>. 7-10-91 A-911190S7-28j 

CASTELLTERÇOL 
EDICTE 

L' Nuntamcnt ple, en sessió cxtraordi
nlria celebrada el di.a 23 d'a&OSt de 1991, 
va apro:vor l'actualització del pressupost 
del proJecte d'urbanització de la carre
Iere Mollet - Moil, 2a. llue, i la divisió 
d'aquest projCC1e en dues subfises 

L'expedient sc sotmel a informació 
publica per termini de trenlll dies d'a
cord amb er que eslableix l'aniclc 210.2 
deia Ud 8/1987, de !S d'abril, a efectes 
que pu¡uin presentar-se les reclamacions 
que es creguin adients, amb el bencnl!s 
que cas que no se'n presenti cap, s'enlell· 
drl aprovat ddinilivamenL 

Castellterçol, 3 d'octubre dc 1991. -
L'Alcalde, MaDd Vila i Valls. 

A-91 /26591-7 o 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
ANUNOO 

Por la Cooperativa La Bu1xaca, 
S.C.C.L, adjudicataria de las prestacio
ncs ~e los servici os de Casal dc Joves Bo
na~ta y su prorroga, lnformacióo Jové 
Trailer y su prórroga, y Ludoteca El Dau 
y s'! prorroga, ba sid o soli citada las devo
luc•ones dc fiamas que oonslituyó en su 
día Y que ascionden a un total dc 285.1 J2 
~tas, admiúéndose cuantas reclama
aones pucdhn suscitane durante el pe
ríodo de los quin ce dW habites sigui en
leS a contar dc la preseote publicación en 
el BUTU.ETI ÜACIALde la provincia, a to· 
nor del ~ículo 88 del Reglamento de 
Contrataaón de las Corporaciones Lo
cales 

1.:0 que se hatc públi<lo pa.ra acnc1111 co
DQC!mu:nto. 

Cornellà dc Uobrepl, 30 dc a&osto de 
1991. - El Secretario accidental (firma 
iJela"blc). 
P. 7-10-91 A·91/24060-4 s 

LA GARRIGA 
EDJCTS 

L'Nuntamcnt ple, en SC$SÍÓ celcbmda 
el dia I ~·~ubre de 1991. va acor;dar 
aprovar 1mclalment l'ordenança regula
dora dels sorolls de vebiclés a motor. 

L'esmcn!Af acord amb ciseu oorrespo
ncot expedient, resta exposat a informa
ció publica i audi~ncia als interessatS en 
la Secretaria dc I'Nuntamcnt per un 'pe
ríode dc trenta dics. dur:mt els qWIIs es 
podran presentar reclamacions i suggeri· 
ments, d'acord amb allò que preceptua 
l'article 49.G) dc la Llei 7185, reguladora 
de les Bases del ~qim Local, en concor
dAnda amb l'art1cle 162.2.G) de Ja Llei 
8/87, Municipal i de~ Local de Ca· 
talunya. 
En~dcnobaver-hiC3preclamadóo 
~cnt l'acord inicial csdtvindrl 

La Gamaa, 2 d'octubre de 1991. -
L'Alcalde, Alfred Vilar. 

A-91/26388-4 o 

LA GARRIGA 
EDICTS 

L'Nuntamc:nt ple, en sessió celebrada 
el~ I d'octubre dc 1991, va aprovar la 
modaficació dc les ordenances munici
pals rquladores dels preus públics dc les 
escoles municipals de Música i d'Art. 

De conformitat amb allò que pre
veuen els articles 49-G) dc la Uci 
7/1985, dc Bases de Rqim Loca1; 17 . I i 
2 de la Llei 39/1988, reguladora de Ics 
Hisendes !«als, i 162-2.G) de la Uei 
Municipal i de Règim Local de Catalu
nya, l'acord provisioaal i les modifica· 
cions d'ordenances restaran exposats al 
públic en la Secrellria dc l' Ajuntome.nt, 
durant trenta dies., comptats dC$ del dia 
~nt al do la publicació d'aquC$t 
edicte en el BtmJ.Ii11 OPICW. do la pro
~ al'objCC1e q_ue en aquesl període 
els ~lc:ress:ats P.USUID presentar les recla· 
m&eJOns I aJ•Iepcioos QUe estimin 
adients. 

B.O.P. de 
Núm. - 10.1 

Si no es presenten 
modifica.cions d'ordenances 
a pro va des definitivament, 
tat d'adoptar un nou acord. 

La Garriga, 2 d'octubre de 
L'Alcalde. Alfred Vilar. • 

A-91 ,.,.~~~ 
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