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ment el recurs contenciós- administratiu, de
conformitat amb el que disposa l'article108
de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, en concordança
amb, l'article 14 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Badalona, 22 de setembre de 2003.
El Regidor de l'Àmbit dels Recursos
Interns, Jordi Serra Isern.

ment el recurs contenciós- administratiu, de
conformitat amb el que disposa l'article108
de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, en concordança
amb, l'article 14 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Badalona, 22 de setembre de 2003.
El Regidor de l'Àmbit dels Recursos
Interns, Jordi Serra Isern.
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Badalona
Gestió Tributària

Barcelona
ANUNCI

EDICTE
Havent-se intentat notificar, segons la
forma establerta en l'article 105.4 de la Llei
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, a les persones físiques o jurídiques
que es detallen en la relació de subjectes
passius, les liquidacions corresponents a l'Impost Sobre Activitats Econòmiques per Decret
del Regidor de l'Àmbit dels Recursos Interns,
per delegació de l'Alcaldessa (Decret de
delegació de 15.07.03), sense que s'hagin
pogut lliurar, es procedeix mitjançant el present edicte a comunicar-los que hauran de
comparèixer, de conformitat amb el que disposa l'apartat 6 de l'esmentat article 105, en
el termini de deu dies, comptats del següent
al de la seva publicació, en el Departament
de Gestió Tributària, òrgan que tramita els
expedients, situat al carrer Via Augusta, 2931 de Badalona, per tal que els sigui notificada la liquidació practicada al seu càrrec.
ID. EXPEDIENT§ NIF/CIF§

SUBJECTE PASSIU§

IMPORT#

1995.4.532§
2003.1.622§
2003.1.622§
2003.1.622§
2003.1.622§
2003.1.622§

SALA PARRA, JORDI§
GRUPO FERROVIAL SA,§
GRUPO FERROVIAL SA,§
GRUPO FERROVIAL SA,§
GRUPO FERROVIAL SA,§
GRUPO FERROVIAL SA,§

95,03#
597,22#
399,98#
3.585,02#
633,61#
158,46#

46547534§
A28606556§
A28606556§
A28606556§
A28606556§
A28606556§

Lloc i termini de pagament: Els indicats
deutors hauran d'ingressar la quantitat assenyalada a qualsevol Banc o Caixa de Badalona
dins dels terminis que s'especifiquen a l'article 20 del Reglament de Recaptació segons
RD 448/1995 i l'article 61 de la Llei General
Tributària establert per la Llei 25/1995, de 20
de Juliol, segons la data de compareixença
de l'interessat o en el cas de no compareixença segons la data de publicació d'aquest
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Via de constrenyiment : En cas que finalitzat el termini de pagament en via voluntària,
no s'hagués ingressat a la Tresoreria Municipal l'import del deute tributari, s'iniciarà la
via de constrenyiment,, incrementant-se
aquest amb un 20 per cent del recàrrec, més
les despeses i costes corresponents.
Recursos: Contra les esmentades liquidacions els interessats podran interposar recurs
de reposició davant d'aquest Ajuntament, en
el termini d'un mes, comptat des de la publicació del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA P ROVÍNCIA , i contra la seva denegació
expressa o tàcita podran interposar directa-

En sessió celebrada el 19 de setembre de
2003, el Consell Plenari va adoptar el
següent acord:
"Aprovar inicialment modificacions de crèdit del pressupost 2003, per un import de
3.801.506,38 EUR, de conformitat amb la
documentació adjunta (tres annexes
03072190, 03063090, 03080490), considerant-les definitivament aprovades en cas de
no presentar-se reclamacions en contra en el
termini d'exposició pública".
Aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació que integra l'expedient,
romandrà exposat al públic a la Intervenció
General (Plaça de Sant Miquel, s/n, 7a. planta) pel termini de quinze dies, de dilluns a
divendres, de conformitat amb l'article 160.4
de la Llei 39/88, de 28 de desembre.
Barcelona, 22 de setembre de 2003.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
022003018551
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Barcelona
ANUNCI
El Plenari del Consell Municipal, en la sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2003,
va aprovar definitivament el Reglament
Municipal sobre el Registre d'Enquestes i
estudis d'opinió, la qual cosa es fa pública
juntament amb aquest Reglament que s'insereixen a continuació, de conformitat amb
allò que estableix l'article 196 del Reial
Decret 2568/1986, de 26 de novembre, el
qual entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació del text íntegre en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
TEXT D'APROVACIÓ DEFINITIVA
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE EL REGISTRE
D'ENQUESTES I ESTUDIS D'OPINIÓ
Article 1
Creació del Registre
Es crea el Registre d'Enquestes i Estudis
d'Opinió de l'Ajuntament de Barcelona, adscrit al Departament d'Estudis i Avaluació de
l'Institut Municipal d'Informàtica, adscrit a la

Presidència de la Comissió de Plenari que es
determini.
Article 2
Coordinació dels estudis
1. Els departaments de l'Ajuntament de
Barcelona i els organismes autònoms i societats municipals que en depenguin que prevegin realitzar enquestes i estudis d'opinió han
de comunicar-ho prèviament al Departament
d'Estudis i Avaluació de l'Institut Municipal
d'Informàtica, indicant l'objecte i el calendari
d'execució de les tasques corresponents. El
Departament d'Estudis assignarà a la comunicació un número d'assentament en el Registre a efectes d'identificació de la futura
enquesta o estudi.
2. El Departament d'Estudis i Avaluació,
per tal d'evitar duplicitats en els estudis que
es realitzin des dels diversos departaments,
verificarà que en el Registre no hi consten
estudis similars al projecte d'enquesta proposat. Un cop verificat que no hi ha duplicitats,
el Departament d'Estudis i Avaluació ho
comunicarà a l'organisme promotor de l'estudi.
Article 3
Característiques i funcionament del Registre
1. El Registre d'Enquestes i Estudis d'Opinió de l'Ajuntament de Barcelona i els organismes autònoms i societats municipals que
en depenguin és una base de dades pública
que conté la descripció de totes les enquestes
i estudis d'opinió produïts per l'Ajuntament.
2. L'organisme promotor de l'estudi, en un
termini màxim de 15 dies des de la finalització de l'enquesta o estudi encarregat, comunicarà al Departament d'Estudis i Avaluació
la seva finalització i aportarà les dades
necessàries per a la seva constància en el
registre.
Les dades que ha d'aportar l'organisme
promotor són: títol i objecte de l'estudi, organisme promotor, fitxa tècnica, qüestionari,
empresa adjudicatària, condicions de la contractació i pressupost de la mateixa.
3. Els resultats de l'estudi amb les bases de
dades que els conté, hauran d'estar disponible, en el termini màxim de 3 mesos després
la finalització del treball de camp en aquelles
enquestes o estudis que no superin les 800
entrevistes i en el termini de 6 mesos en
aquells casos que es superi dita xifra.
Article 4
Consulta del Registre
1. La consulta del Registre d'enquestes es
pública, oberta i immediata, i estarà a l'abast
de tots els ciutadans a Internet, amb accés
lliure i gratuït des de qualsevol biblioteca de
la xarxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2. El posterior accés als resultats de l'estudi s'haurà de realitzar a l'organisme promotor, el qual haurà de facilitar l'accés a les
dades en el termini màxim de 10 dies des de
la sol·licitud. Aquesta serà el dipositari i responsable de l'estudi que ha promogut.
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Article 5

CARACTERÍSTIQUES

El Pla d'Estudis Sociològics
1. Els estudis que formen part de Pla d'Estudis Sociològics, a l'igual que la resta d'enquestes i estudis municipals, estarà disponible en el Registre d'Enquestes de l'Ajuntament, i podrà ser consultat en les mateixes
condicions.
2. A més de la consulta pública en el
Registre, segueix vigent el règim de comunicació actual establert en el Pla d'Estudis
Sociològics, pel qual es remeten els resultats
dels estudis que en formen part als diferents
Grups Municipals i als mitjans de comunicació.
3. Els estudis que formen part del Pla d'Estudis Sociològics són els únics que poden
contenir preguntes relatives a la intenció de
vot i la valoració de partits i de líders polítics.
Per al període 1999-2003 aquests estudis han
estat:
- Enquesta de serveis municipals.
- Baròmetre de l'actualitat municipal.
- Enquesta de qualitat de la ciutat.
- Estudis sobre les actituds i opinions dels
barcelonins respecte a Barcelona.
- Enquesta de valores social.
4. Durant el període electoral en les eleccions municipals no es podran encarregar la
realització d'enquestes ni estudis d'opinió,
més enllà d'aquells que es realitzin de forma
ordinària i periodicitat preestablerta i els que
s'haguessin de realitzar per raons d'acreditada urgència. En aquest supòsit es comunicarà
als grups municipals la realització de l'enquesta o estudi d'opinió en el termini de 48
hores.
Disposició addicional
S'establirà un procés d'homologació o
selecció prèvia per a la contractació de les
empreses que realitzin el treball de camp, de
conformitat amb el Text Refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques i
demés normativa d'aplicació.
Barcelona, 26 de setembre de 2003.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

Article ú
La Societat es denomina "Barcelona de
Serveis Municipals, S.A." i té la naturalesa de
Societat Mercantil amb capital íntegrament
de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona.
En virtut d'això, la Societat es regirà pels
preceptes dels seus Estatuts, per les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seus òrgans de gestió, les generals
administratives que li fossin d'aplicació i per
la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes.
Article dos
La finalitat de la Societat és centralitzar i
racionalitzar la realització de determinades
activitats municipals que podrà desenvolupar
directament o mitjançant la seva participació
en altres societats o entitats.
Amb aquesta finalitat, constitueix l'objecte
social de la Societat la realització de les
següents activitats:
a) La participació en el capital d'altres
societats o entitats l'objecte de les quals estigui vinculat a la realització directe o indirecte d'activitats municipals de contingut econòmic, amb l'autorització expressa i prèvia l'aprovació dels estatuts d'aquestes per l'Ajuntament de Barcelona, així com l'administració,
gestió i explotació d'aquelles participacions i
la seva transmissió, venda, permuta o la realització de qualsevol altre acte jurídic que
impliqui l'exercici dels drets incorporats a
aquestes.
La prestació de tota classe de serveis relacionats amb l'administració, gestió i explotació d'aquestes societats o entitats, tals com
l'assessorament estratègic, els controls de
gestió i pressupostari, l'assessorament legal o
comptable o la gestió de recursos humans.
b) El desenvolupament, directament o a
través de la participació en altres societats o
entitats que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries, de les
següents activitats municipals que li han estat
o li siguin encomanats per l'Ajuntament de
Barcelona, previ compliment dels requisits
que foren legalment exigibles:
(i) Aquells relacionats amb la mobilitat viària a Barcelona, incloent-hi la promoció,
construcció, condicionament, explotació i
administració de locals o edificis destinats a
l'estacionament de tot tipus de vehicles, així
com la gestió de les unitats de suport a la circulació i de la regulació dels aparcaments en
superfície en les vies públiques;
(ii) La gestió del servei de conservació i
explotació del Túnel de Vallvidrera i els seus
accessos.
(iii) La gestió, manteniment, administració
i explotació de les instal·lacions esportives de
l'Ajuntament de Barcelona;
(iv) La gestió, manteniment, administració
i explotació del zoològic de la ciutat de Barcelona, la conservació i millora de la col·lecció zoològica en tots els seus aspectes i el
foment de la recerca i ensenyament en la
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Barcelona
ANUNCI
Aprovats definitivament pel Plenari del
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió 14 de febrer de 2003, i de conformitat amb els articles 212.5 i 201.1.d) del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals, es transcriu la modificació dels
estatuts i canvi de denominació social de la
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis,
S.A., per Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
ESTATUTS
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
CAPÍTOL I

SOCIALS

matèria.
(v) La gestió i administració dels serveis
funeraris, d'incineració i de cementiri municipal, incloent-hi, en particular, la gestió dels
tanatoris i cementiris municipals i
instal·lacions dependents;
(vi) La gestió i administració dels serveis
d'escorxador i mercats centrals, així com les
activitats relacionades amb aquests; i
(vii) El tractament i aprofitament de residus
sòlids i assimilables i de les aigües residuals
de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
c) La dinamització i gestió d'activitats lúdiques, turístiques, de centres de convencions i
congressos, en general, d'acord amb els
encàrrecs concrets que li facin els òrgans de
govern de l'Ajuntament de Barcelona.
Article tres
La Societat tindrà durada indefinida.
Les seves activitats varen començar el dia
de la signatura de l'escriptura fundacional.
Article quatre
La Societat té el seu domicili a Barcelona,
Gran Via de Carles III, número 85 bis.
L'òrgan d'administració serà competent
per a acordar el trasllat del domicili social
dintre del mateix terme municipal.
L'òrgan d'administració podrà establir i
suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que consideri adients.
CAPÍTOL II
CAPITAL

SOCIAL

Article cinc
El capital social és de trenta milions d'EUR
(30.000.000 EUR) representat per 50.000
accions nominatives de sis-cents EUR (600
EUR) completament alliberades del seu únic
titular, l'Ajuntament de Barcelona.
Estan numerades de l'1 al 50.000, ambdós
inclusiu, i representades per títols que poden
ser unitaris o múltiples.
Article sis
Els títols representatius de les accions
seran separats de llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats per un o
varis administradors la firma dels quals podrà
ser autògrafa o estar representada per mitjans
mecànics.
Article set
En cas d'usdefruit, penyora i altres drets
limitats sobre les accions, l'exercici dels drets
dels socis correspon, respectivament, al propietari, al deutor de la penyora i al titular del
domini directe.
CAPÍTOL III
ÒRGANS

DE LA SOCIETAT

Article vuit
La direcció i administració de la Societat
estarà a càrrec dels següents òrgans:
1) Junta General.
2) El Consell d'Administració.
3) La Gerència.
Secció 1

