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manifest a la Secretaria d�aquest Ajuntament
durant les hores d�atenció al públic.
Interessat

Juan Ramon Vilar Farrés.
Argentona, 2 de març de 2006.
L�Alcalde, Antoni Soy Casals.

022006005761
A

Argentona

ANUNCI

El Ple Corporatiu en sessió celebrada el
dia 6 de març de 2006, va acordar aprovar el
Plec de clàusules econòmico-administratives
i tècniques particulars que regiran el concurs,
pel procediment obert, per a l�adjudicació de
la concessió demanial de l�explotació del ser-
vei de bar de les piscines municipals.

El que es fa públic pel termini de 30 dies
hàbils, als efectes de reclamacions o al·lega-
cions per les persones interessades.

Argentona, 8 de març de 2006.
L�Alcalde, Antoni Soy Casals.

022006006379
A

Artés

ANUNCI DE RECTIFICACIÓ

Havent observat una errada en l�anunci
publicat a la pàg. 45 del BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA núm. 50, de data 28/02/2006,
relatiu a la declaració de la caducitat de les
inscripcions i aprovació de baixes en el
Padró d�Habitants (ref. 022006004875):

- La data del decret de l�Alcaldia és de 16
de gener de 2006 i la data de l�anunci és 21
de febrer de 2006.

Artés, 3 de març de 2006.
L�Alcalde, Josep Candàliga i Freixa.

022006005846
A

Balenyà

EDICTE

Es fa avinent al senyor Francesc Cladellas
Farrés que el senyor Ramon Palou Carles en
data 20 d�octubre de 2005 ha sol·licitat d�a-
quest ajuntament el permís municipal
ambiental, amb la finalitat de poder exercir
l�activitat de garatge al carrer Sol, 13 - c/
Serrat, 16-18 de Balenyà.

Atesa la vostra condició de veí immediat
de l�emplaçament proposat, heu de saber que
disposeu d�un termini màxim de deu dies
hàbils- comptadors des de l�endemà d�haver
estat publicat el present edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal de poder exa-
minar l�expedient a les oficines municipals,
en dies feiners entre les onze i les tretze tren-

ta hores. Alhora, podeu aprofitar l�avinentesa
per tal de posar en relleu la vostra conformi-
tat amb la sol·licitud esmentada més amunt,
o bé manifestar justificadament les raons sub-
jectives o objectives de la vostra oposició a la
concessió del permís sol.licitat pel senyor
Ramon Palou Carles.

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, es podran adreçar a l�ajuntament a
través de qualsevol dels mitjans hàbils a que
fa referència l�article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada en part per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Balenyà, 7 de març de 2006.
L�Alcalde, Tomás Girvent i Oliva.

022006006350
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sector d�Urbanisme i Infraestructures es
segueix expedient, incoat per Iarssa-Logimo-
vil Ute per a la concessió de llicència
ambiental per l�exercici de l�activitat d�Apar-
cament de camions cisterna buits, destinats al
transport de productes petroliers en la par-
cel·la situada a C Port de Haifa 2 -10, (Exp.
00-2005-0113).

D�acord amb el que estableix l�article 50
de l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Avda. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 2 de març de 2005.
La Secretària Delegada, Natàlia Amorós i

Bosch.

022006005977
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Gracia es segueix expedient, incoat per Labo-
ratorio de Aplicaciones Farmacodinam per a
la concessió de llicència ambiental per l�e-
xercici de l�activitat de Fabricació d�especia-
litats farmàceutiques, de cosmètics i dietètics.
Deshidratació de fruites per atomització.
Emmagatzematge i venda de productes pla-
guicides i sanitaris. en el local situat a C
Grassot, 16, (Exp. 06-2004-0168).

D�acord amb el que estableix l�article 50
de l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la

sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Francisco Giner, 46 Tel. 291.66.31).

Barcelona, 6 de març de 2006.
La Cap de la Secretaría Tècnico-Jurídica,

Blanca Blazquez i Bandres.

022006006106
A

Barcelona

ANUNCI

Aprovats definitivament pel Plenari del
Consell Municipal de l�Ajuntament de Barce-
lona, en sessió 24 de febrer de 2006, la crea-
ció i estatuts de la fundació privada BCN For-
mació Professional que es transcriuen a con-
tinuació.

ESTATUTS DE LA �FUNDACIÓ PRIVADA
BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL�

TÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1

Denominació naturalesa
Amb la denominació de �Fundació Priva-

da BCN Formació Professional�, es consti-
tueix una organització privada de naturalesa
fundacional, sense ànim de lucre, i el patri-
moni de la qual es troba afectat de forma
duradora a la realització de les finalitats d�in-
terès general pròpies de la fundació.
Art. 2

Personalitat i capacitat
La Fundació constituïda, un cop inscrita

en el Registre de Fundacions, adquireix la
personalitat jurídica pròpia i la plena capaci-
tat d�obrar, podent realitzar, en conseqüèn-
cia, tots aquells actes que siguin necessaris
pel compliment de la finalitat per a la qual ha
estat creada, amb subjecció a allò establert
en l�ordenament Jurídic.
Art. 3

Règim
La Fundació es regirà per la Llei 5/2001,

de 2 de maig, de fundacions, i altres disposi-
cions legals vigents, per la voluntat del Fun-
dador manifestada en aquest Estatuts i per les
normes i disposicions que, en interpretació i
desenvolupament dels mateixos, estableixi el
Patronat.
Art. 4

Nacionalitat i domicili
La Fundació que es crea té nacionalitat

espanyola.
El domicili de la Fundació radicarà a Bar-

celona al Passeig de Gràcia nº 2 2n pis des-
patx 1A.

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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El Patronat podrà promoure el canvi de
domicili, mitjançant l�oportuna modificació
estatutària, amb immediata comunicació al
Protectorat, en la forma prevista en la legisla-
ció vigent.
Art. 5

Àmbit d�actuació
La Fundació actuarà fonamentalment en

l�àmbit de la ciutat de Barcelona.

TÍTOL SEGON

FINALITATS DE LA FUNDACIÓ I REGLES
PER A LA DETERMINACIÓ DE
BENEFICIARIS I L�APLICACIÓ DELS
RECURSOS AL COMPLIMENT DE LA
FINALITAT FUNDACIONAL

Art. 6

Missió de la Fundació
La missió de la Fundació BCN Formació

Professional és la de participar en el desenvo-
lupament socio-econòmic de la ciutat, a par-
tir del foment de la relació entre la formació
professional de la ciutat i l�entorn productiu
de l�Àrea Metropolitana, potenciant una for-
mació professional adequada i compatible
amb les necessitats del sistema productiu i
facilitant la transició al món del treball i la
plena integració laboral del jovent, mit-
jançant la realització i gestió de projectes i
l�execució d�accions específiques adreçades
a les empreses i centres de formació.
Art. 7

Objectius estratègics de la fundació i
activitats fundacionals

a. Objectius estratègics:
1. Contribuir en el desenvolupament d�un

sistema de formació professional eficaç i efi-
cient per a la ciutat, tenint com a referent a
les empreses de Barcelona i de l�Àrea Metro-
politana.

2. Participar en la identificació i gestió
dels centres integrals que es desenvolupin a
la ciutat de Barcelona per tal de contribuir en
la integració de les ofertes formatives profes-
sionalitzadores.

3. Impulsar les iniciatives que permetin
millorar el procés de transició a la vida activa
del jovent, especialment per a l�alumnat amb
més dificultat d�inserció laboral i social.

4. Fomentar la cultura del treball per a la
millora del capital humà i l�optimització de
la inserció al món laboral del jovent de for-
mació professional en el context d�una ocu-
pació de qualitat i de reforçar el desenvolu-
pament econòmic de la ciutat.

5. Contribuir, a través de la formació pro-
fessional, a la consolidació del concepte de
Barcelona territori obert a Europa, mitjançant
la gestió d�accions de mobilitat per Europa
pel jovent i professorat de formació professio-
nal i pel personal de les empreses.

b. Activitats fundacionals:
Per aconseguir els objectius esmentats, la

fundació assumeix la realització de les
següents funcions:

1. Realitzar totes les actuacions que esti-

guin relacionades amb els objectius estratè-
gics esmentats anteriorment.

2. Administrar el seu patrimoni així com
els béns i drets, acceptar herències, llegats i
donacions

3. Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns
i drets, acceptar herències, llegats i dona-
cions.

4. Obtenir subvencions i altres ajudes
d�entitats públiques o de particulars.

5. Contractar personal, obres, serveis i
subministraments.

6. Contraure obligacions i concertar crè-
dits

7. Prestar garanties i avals.
8. Aprovar la seva pròpia organització

interna.
9. Exercitar accions judicials i administrati-

ves
10. Percebre les quantitats que s�establei-

xen per a la prestació dels serveis atribuïts a
la Fundació, si fos el cas.

11. Atorgar concerts i convenis amb tota
mena de persones i/o entitats públiques o pri-
vades i realitzar qualsevol altra mena d�actes
i negocis jurídics congruents amb els objec-
tius i finalitats de la Fundació.

12. Atorgar premis, beques i ajudes, així
com dur a terme aquelles accions de foment
que es considerin oportunes.

13. Qualsevol altra facultat relacionada
amb els objectius de la Fundació.

c. Altres activitats:
14. Per al millor compliment dels seus

fins, la Fundació podrà realitzar totes aque-
lles activitats que estiguin relacionades amb
el seu objecte, conforme al que acordin els
seus òrgans de govern.

En particular, en el marc de la legislació
aplicable, podrà participar en societats mer-
cantils, en societats de capital-risc, en coordi-
nadores i altres entitats similars, així com
promoure entitats, fundacions, associacions o
altres persones jurídiques, nacionals o estran-
geres.

15. La Fundació podrà crear Delegacions
o Establiments Permanents, tant a l�àmbit
comunitari, com a l�àmbit internacional.

16. La Fundació podrà crear Associacions
o Cercles d�Amics, que seran entitats sense
personalitat jurídica i no tindran una finalitat
lucrativa. Els Cercles d�Amics depenen de la
Fundació i col·laboren en la realització dels
objectius fundacionals.

17. Correspon al Patronat:
a) Aprovar la creació de les associacions o

cercles d�amics i nomenar-ne un President. El
President de cada una de les associacions o
cercles d�amics serà una persona física de
reconegut prestigi o rellevància.

b) Determinar les accions de les associa-
cions o cercles d�amics i definir si escau, les
categories d�Amics i els seus beneficis

c) La gestió i organització de les associa-
cions o cercles d�amics.
Art. 8

Llibertat d�actuació
El Patronat tindrà plena llibertat per a

determinar les activitats de la Fundació,

encaminades a la consecució d�aquells
objectius concrets que, a judici d�aquell i
dintre del compliment de les seves finalitats,
siguin els més adequats o convenients en
cada moment.
Art. 9

Determinació dels beneficiaris
El Patronat de la Fundació determinarà i

escollirà lliurement els beneficiaris; sense
que existeixin beneficiaris concrets i determi-
nats, individualment o col·lectivament, que
estiguin legitimats per exigir els beneficis que
es deriven de les activitats de la Fundació.

Ningú podrà imposar l�atribució dels
beneficis de la Fundació a persones determi-
nades.
Art. 10

Dotació i aplicació dels recursos
1. La dotació inicial de la Fundació queda

constituïda per l�aportació de 12.000 EUR a
l�acte fundacional, i pot augmentar-se amb
els béns de qualsevol naturalesa que, a títol
gratuït, la Fundació adquireixi amb destina-
ció expressa a l�augment del capital funda-
cional. Aquest increment de la dotació s�ha
de notificar al Protectorat en el moment de la
presentació de comptes.

2. Les rendes i els altres ingressos anuals
que obtingui la Fundació s�han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els
límits que estableixi la legislació vigent.

3. Si la Fundació rep béns sense que se
n�especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d�integrar-se a la dotació o han
d�aplicar-se directament a la realització dels
fins fundacionals.

TÍTOL TERCER

PATRONAT

Art. 11

Naturalesa
El Patronat és l�òrgan de govern, represen-

tació i administració de la Fundació que exe-
cutarà les funcions que li corresponguin, amb
subjecció a allò que disposa l�ordenament
Jurídic i els presents Estatuts.
Art. 12

Composició del Patronat
El Patronat quedarà composat per un

mínim de 10 i un màxim de 20 membres. El
primer Patronat serà el designat en l�escriptu-
ra de constitució.

L�Alcalde de Barcelona formarà part del
Patronat. L�elecció dels patrons es fa per
nomenament de l�Alcalde. L�Alcalde haurà
de nomenar com a patrons a persones físi-
ques rellevants del món públic, cultural, edu-
catiu, universitari o empresarial i, en tot cas,
al Regidor/a d�Educació de l�Ajuntament de
Barcelona, i al Regidor/a d�Ocupació i Inno-
vació de l�Ajuntament de Barcelona.
Art. 13

Duració del mandat
Els patrons desenvoluparan les seves fun-
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cions durant 5 anys podent ser reelegits un
número indefinit de vegades.

El Patronat podrà nomenar membres
honorífics si així ho creu oportú.
Art. 14

Nomenament i substitució de patrons
El nomenament de patrons, tant per a

completar el número màxim de membres,
com per a cobri les vacants que es produei-
xin serà competència de l�Alcalde.

El termini per a cobrir la vacant serà de 2
mesos.

Els acords per a nomenar patrons requerei-
xen que siguin aprovats per la meitat més un
dels membres del Patronat.
Art. 15

Funcions del Patronat
Correspon especialment al Patronat:
a) Representar la Fundació dins o fora de

judici, en tota classe d�actes i contractes, i
davant l�Administració i tercers, sense excep-
ció.

b) Interpretar els estatuts i, així mateix, ela-
borar les normes i els reglaments comple-
mentaris dels estatuts, quan s�estimi proce-
dent.

c) Aprovar el programes d�actuació i els
pressupostos de la Fundació.

d) Formular i aprovar els documents
esmentats en l�article 29.2 de la Llei 5/2001,
de 2 de maig, de les fundacions.

e) Establir les línies de distribució i aplica-
ció dels fons disponibles segons les finalitats
de la Fundació.

f) Operar amb caixes i bancs, inclosos el
Banc d�Espanya, i altres entitats financeres
per mitjà de qualsevol de les operacions per-
meses pel dret, com són obrir comptes ban-
caris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los;
contractar préstecs i crèdits, amb garanties
incloses hipotecàries o les pignoratícies o
sense; gestionar descomptes de lletres de
canvi, rebuts i altres documents de gir; efec-
tuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i
concertar operacions financeres i bancàries.

g) Donar i rebre en arrendament immo-
bles, béns i serveis; concertar i rescindir con-
tractes laborals.

h) Nomenar apoderats generals o especials
que representin la Fundació en totes les seves
actuacions, amb les facultats necessàries i
pertinents en cada cas, amb excepció de les
que per llei siguin indelegables, poder confe-
rir els oportuns poders amb facultat de substi-
tució, si escau, i revocar-los en la data i
forma que estimi procedent. Així mateix, ins-
criure aquests actes en el Registre de Funda-
cions.

i) Conservar els béns i drets que integrin el
patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la
productivitat, segons els criteris financers i
d�acord amb les circumstàncies econòmi-
ques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i
gravar béns mobles i immobles.

j) Vetllar perquè s�acompleixi la finalitat
fundacional, la realitat de la dotació i la des-
tinació al compliment dels fins fundacionals
de les rendes i els béns de què disposi la Fun-

dació.
k) Qualsevol altre matèria que li sigui atri-

buïda per aquests estatuts i, en general, la
resta de matèries que segons la llei o aquests
estatuts no estigui encarregada a un altre
òrgan de la Fundació.

Totes les facultats esmentades s�entenen
sense perjudici de l�obtenció de l�autorització
del Protectorat sempre que sigui legalment
preceptiva.
Art. 16

La Presidència
1. La fundació tindrà un President honorí-

fic i un President executiu.
Serà President honorífic l�Alcalde/essa de

Barcelona. Ostenta la representació de la
Fundació en els actes que ho requereixin pel
seu significat.

Serà President/a executiu una persona de
reconegut prestigi, que s�hagi distingit en la
seva trajectòria professional per tenir una
forta vinculació en l�entorn empresarial i
econòmic.

2. El President honorífic té la representació
institucional de la Fundació.

El President executiu tindrà les funcions
següents: exercirà la direcció i gestionarà els
recursos humans, materials, econòmics i tec-
nològics; dirigirà les reunions del Patronat i
executarà els acords.

Altrament exercirà les altres facultats que li
atribueixin aquests estatuts.

3. El President executiu podrà designar
d�entre els membres un o més Vice-presi-
dents.

4. En cas d�absència o delegació, el Presi-
dent serà substituït pel Vice-president primer.

5. El President executiu pot nomenar un
gerent que haurà de ser ratificat en la primera
reunió del Patronat amb les facultats que s�a-
cordin expressament i, en tot cas, amb les
que resultin d�aquest estatuts.

6. El president executiu designarà també
un secretari i, eventualment, un vice-secreta-
ri, que poden ser patrons o no ser-ho. Si no té
la condició de patró el secretari, i si escau el
vice-secretari, pot assistir a les reunions amb
veu però sense volt.

Correspon al Secretari redactar les actes de
les reunions del Patronat, com també esten-
dre certificats d�aquestes últimes i dels acords
que s�hi prenen, amb el vist-i-plau del Presi-
dent, i de qualsevol llibres, documents o
antecedents de la Fundació. El President exe-
cutiu és substituït, en cas d�absència o impos-
sibilitat, pel Vice-president primer o per un
membre del Patronat designat a aquests efec-
tes
Art. 17

Delegació
La delegació permanent del Patronat

correspon al President executiu i, si escau,
als Vice-presidents.
Art. 18

Reunions del Patronat
El Patronat s�ha de reunir almenys dues

vegades a l�any, i, a més, sempre que sigui

convenient a criteri del President o si ho
requereixen la meitat dels patrons. Les reu-
nions hauran de ser convocades amb un
mínim de quinze dies d�antelació per qualse-
vol mitjà que garanteixi la recepció pels inte-
ressats i queden vàlidament constituïdes
quan hi concorren almenys la meitat dels
membres en primera convocatòria i una ter-
cera part dels membres en segona convo-
catòria. El President presidirà les reunions del
Patronat sense perjudici del que recull l�arti-
cle 18 en cas de la seva absència o delega-
ció.
Art. 19

Acords del Patronat
Els acords del Patronat s�adopten per

majoria simple, llevat d�aquells què per Llei o
per aquests estatuts s�exigeixi un número de
vots superior i sempre que existeixi una
quota d�assistència almenys de la meitat dels
membres. Correspon un vot a cada patró pre-
sent i no s�admeten delegacions. El vot del
President té força diriment en cas d�empat.
Art. 20

Càrrec de Patró
El càrrec de patró és gratuït, però els

patrons poden ser reemborsats de les despe-
ses, degudament justificades, que els repre-
senti l�acompliment de la seva funció.

Els membres del Patronat que acomplei-
xen tasques de direcció, de gerència o d�ad-
ministració poden ser retribuïts per l�exercici
d�aquestes activitats en el marc d�una relació
contractual, incloses les de caràcter laboral.
Art. 21

Gerència
El Director Gerent de la Fundació, cas de

crear-se aquest càrrec, ha d�executar els
acords del Patronat sense perjudici de les
delegacions que aquest òrgan pugui fer. Li
correspon la direcció administrativa de la
Fundació: dirigir el personal i portar la comp-
tabilitat. Té també totes les facultats que el
Patronat li delegui segons la normativa
vigent.

TÍTOL QUART

ALTRES ÒRGANS

Art. 22

Associats
1. La Fundació tindrà associats que podran

ser empreses, associacions empresarials, gre-
mis i centres amb oferta de formació profes-
sional.

2. Per formar part de la fundació com
associat es farà una aportació d�acord amb
les condicions que determini el Patronat.

5. La designació dels associats i la forma
de funcionament es regularan en un Regla-
ment Intern que elaborarà el Patronat.

TÍTOL CINQUÈ

RÈGIM ECONÒMIC

Art. 23
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Exercici econòmic
Els exercicis econòmics s�inicien l�1 de

gener de cada anys i finalitzen el 31 de
desembre. Anualment, i en relació amb el
tancament de l�exercici, el Patronat, d�una
manera simultània i que reflecteixi la imatge
fidel del patrimoni de la Fundació, ha de for-
mular l�inventari i els comptes anuals.
Art. 24

Comptes
1. Els comptes han d�estar integrats per:
a) El balanç de situació, en la data de tan-

cament de l�exercici, que ha d�especificar
amb claredat els béns o els elements que
s�integren en la dotació o són finançats amb
aquesta dotació.

b) El compte de resultats.
c) La memòria, que ha d�incloure almenys:
Primer. - El detall dels recursos procedents

d�altres exercicis pendents de destinar, si
escau.

Segon. - Els indicadors del compliment de
les finalitats fundacionals.

Tercer. - El detall de les societats participa-
des majoritàriament, amb indicació del per-
centatge de participació.

Quart. - El contingut establert a l�article
3.10 de la Llei 49/2002, de 23 de desembres,
de règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i a
l�article 3 del RD 1270/2003, de 10 d�octu-
bre, que aprova el Reglament per l�aplicació
del règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

2. Els documents que integren els comptes
han de ser aprovats pel Patronat dins els sis
mesos següents a la data de tancament de l�e-
xercici i signats pel secretari amb el vist-i-
plau del President.

TÍTOL SISÈ

MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ

Art. 25

Modificació Estatuts
1. Per modificar aquests estatuts és neces-

sari l�acord de dues terceres parts dels mem-
bres del Patronat, el qual ha de tenir en
compte l�interès de la Fundació i la voluntat
fundacional.

La modificació requereix també l�aprova-
ció del Protectorat.

2. Quan es tracti de la modificació dels
objectius de la Fundació, s�haurà d�aprovar
pels patrons i ratificar pel Plenari del Consell
Municipal de l�Ajuntament de Barcelona.
Art. 26

Extinció
Per extingir la Fundació és necessari l�a-

cord dels patrons i la seva ratificació pel Ple-
nari del Consell Municipal de l�Ajuntament
de Barcelona. L�extinció, excepte en els
casos establerts en la legislació vigent, s�ha
d�adoptar per acord motivat del Plenari del
Consell Municipal i requereix l�aprovació del
Protectorat.

Art. 27

Destinació del Patrimoni
1. L�extinció de la Fundació determina la

cessió global de tots els actius i passius, la
qual han de dur a terme el Patronat i les per-
sones liquidadores que es nomeni o, si escau,
el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop
determinats l�actiu i el passiu, i amb l�autorit-
zació prèvia del Protectorat, es destinarà a
l�entitat designada per l�Ajuntament de Bar-
celona.

2. L�Ajuntament de Barcelona designarà
com a destinatària del patrimoni de la Funda-
ció, a una entitat pública o una altra entitat
sense finalitat de lucre amb una missió simi-
lar als de la Fundació, es a dir, estretament
vinculada al món de la formació professio-
nal. L�entitat destinatària ha de ser beneficià-
ria del mecenatge d�acord amb la Llei
49/2002.

3. En el cas que es pugi fer una cessió glo-
bal caldrà procedir a la liquidació dels actius
i els passius, i donar a l�haver que en resulti
d�aplicació establerta en l�apartat anterior.

Barcelona, 6 de març de 2006.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022006006122
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Barcelona

ANUNCI SUBHASTA

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos del Sector de Seguretat i
Mobilitat.

c) Núm. d�expedient: 20064036.
Núm. de contracte: 06000903.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l�objecte: adquisició de

2500 cinturons dobles per al personal de la
Guàrdia Urbana, durant l�any 2006.

b) Lloc d�execució: Barcelona.
c) Termini d�execució: un mes, a comptar

des del dia següent al de l�emissió de la
comanda.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de licitació
Import total: 75.000,00 euros IVA inclòs, a

càrrec del Pressupost Municipal de l�any
2006.
5. Garanties

Provisional: no s�exigeix.
Definitiva: 4 per 100 de l�import d�adjudi-

cació.
6. Informació

a) Entitat: Direcció de Serveis de Gestió
Econòmica i Control de Recursos del Sector

de Seguretat i Mobilitat.
b) Domicili: Edifici Ciutat de Barcelona,

c/de la Guàrdia Urbana, 2-4.
c) Localitat i codi postal: Barcelona-

08004.
d) Telèfon: 932915095 i 932915155.
e) Telefax: 932915060.
f) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14

hores.
7. Obtenció de documentació (Plec de
clàusules econòmico-administratives
particulars i tècniques)

a) Lloc: Copisteria Miracle.
b) Domicili: carrer Joaquim Pou, 2.
c) Localitat i codi postal: Barcelona-

08002.
d) Telèfon: 933171226.
e) Data límit d�obtenció de documents:

Fins el dia de la presentació de pliques.
8. Requisits específics del contractista

Els que s�especifiquen en els plecs de con-
dicions.
9. Presentació d�ofertes

a) Data límit de presentació: Fins el dia en
que es compleixin 15 dies naturals a comptar
des del següent al de publicació de l�anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

b) Documentació que cal presentar: La
que s�indica en la clàusula 7 del plec de
clàusules particulars administratives.

c) Lloc de presentació: Registre situat a la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos del Sector de Seguretat i
Mobilitat (Edifici Ciutat de Barcelona, c/ de la
Guàrdia Urbana, 2-4 de Barcelona) o en
qualsevol altre oficina del Registre General.
Si l�últim dia és festiu a la localitat de l�òrgan
de contractació, s�entendrà prorrogat el ter-
mini fins el primer dia hàbil següent.
10. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Sector de Seguretat i Mobilitat.
b) Domicili: Edifici Ciutat de Barcelona,

c/de la Guàrdia Urbana, 2-4.
c) Localitat i codi postal: Barcelona-

08004.
d) Data: A partir del segon dia hàbil

desprès del termini de presentació d�ofertes.
e) Hora: A determinar.

11. Despeses d�anuncis
A càrrec de l�adjudicatari.
Barcelona, 2 de març de 2006.
La Secretària delegada, Montserrat Oriol i

Bellot.

022006006127
A

Barcelona

ANUNCI CONCURS

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l�expedient:

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos del Sector de Seguretat i
Mobilitat.




