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ni de deus dies naturals. Dins el termini de dos rne
sos, t'òrgan de contractació haurà d'aprovar ta liqui
dació i ordenar la devolució o cancel-lació de la ga
rantia i abonar, si escau, el saldo resultant. 

Si l'Informe no és favorable i els defectes observats 
fossin motivats per defiCiències en l'execució de 
l'obra, durant el termini de garantia el director faculta
tiu dictarà les oportunes instruccions al contractista 
per a la reparació, i li atorgarà un termini, durant el 
qual el contractista continuarà encarregat de la con
servació de l'obra, sense dret a percebre cap quanti
tat per ampliació del termini de garantia. 

4. Durant el termini de garantia, el contractista està 
obligat a la conservació i reparació al seu càrrec de la 
prestació executada, llevat expressió en contrari en el 
plec de clàusules particulars, i sens perjudici de la 
plena disponibilitat d'aquella per l'Ajuntament. 

5. Transcorregut el termini de garantia, s'ordenarà 
la devolució o cancel-lació de la garantia i quedarà 
extingida la responsabilitat del contractista, llevat, 
quan s'escaigui , la responsabil itat civil de ruïna i de 
danys i perjudicis davant tercers, si aquests no recla
messin. en el seu cas, dins dels terminis legals, amb 
facultat de l'Ajuntament per a repetir pagaments per 
aquest concepte. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
1. Les atribucions per a contractar seran exercides 

pels òrgans de l'Ajuntament, de conformitat amb allò 
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que estableix la Carta de Barcelona, i disposicions 
que la despleguin, i la legislació de règim local. 

2. En les Bases d'execució del pressupost podran 
adequar-se les quanties o altres adaptacions en ma
tèria pressupostària, sempre d'acord amb el present 
Plec I la resta de disposicions de caràcter general. 

Segona 
1 . Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen 

o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de 
l'Estat o l'autonòmica d'aplicació s'entendran automà
ticament modificades en el moment en què es pro
dueixi ta seva revisió. 

2. De verificar-se aquesta revisió, s'autoritza t'alcal
de a introduir al text del Plec les correlatives modifica
clons o els pertinents aclariments. 

Tercera 
Les peticions que formuli el contractista o, en el seu 

cas, altres possibles interessats, s'entendran desesti
mades transcorreguts tres mesos a comptar des de la 
data de la seva presentació en el Registre General, i 
sense que hagi recaigut resolució expressa. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat el Plec de clàusules administratives 
generals de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per 
acord del Consell Plenari Municipal de 21 de juliol de 
1995, modificat per acord de 28 d'abril de 2000. i 
adaptat per decret de l'Alcaldia de 1 O de juliol de 2000. 

Decrets de l'Alcaldia 

Decret. Atès que la competència per a atorgar la 
llicència de tinença de gossos potencialment peri
llosos I sancionar en aquesta matèria correspon a 
l'alcalde segons els articles 21 .1.q i s de la Llei esta
tal 7/1985. de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, 51.1 .n i o de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya i 13.1.p i r, 
129.c I 132 de la Carta municipal de Barcelona. 

Atès que les potestats de l'alcalde en matèria de 
gossos potencialment perillosos estan recollides en 
les ordenances municipals, en especial, els articles 
216.3 i 253.3 de t'Ordenança general del medi am
bient urbà, de 26 de març de 1999 (segons modifi
cació aprovada definitivament pel Consell Municipal 
en data 24 de maig de 2002) i l'article 3.d i 35.3 de 
l'Ordenança sobre la venda d'animals, de 26 d'abril 
de 2002. 

Vistos els articles 21 .3 de la Llei estatal 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local , 51 .3 
de la Llei 811987, de 15 d'abril , municipal i de règim 
local de Catalunya i 13.2 de la Carta munic ipal de 
Barcelona. disposo: 

Delegar en la Ima. Sra. lmma Mayol i Beltran, regi
dora ponent de Salut Pública i Medi Ambient, l'ator· 

gament de la llicència per la tinença de gossos poten
cialment perillosos i la imposició de les sancions en 
matèria de gossos potencialment perillosos. 

Barcelona, 3 de juliol de 2002. L'alcalde, Joan Clos 
i Matheu. 
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Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta 
Alcaldia per l'article 13 de la Carta municipal de Bar
celona, disposo: 

Crear la Comissió d'Ordenances Fiscals amb la 
composició següent: 

President: 
lm. Sr. Ernest Maragall i Mira 
Vicepresident: 
Sr. Ramon Seró i Esteve 
Membres: 
Sr. Blas Alascio i Ruiz 
Sra. Conxa Duran i Pagès 
Sr. Ricard Frigola i Pérez 
Sr. Ramon Garcia-Bragado i Acín 
Sr. Alfred Morales i Gonzalez 
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