
Se convoca a•l aspirante admitido para realizar 
el primer ejercicio de la oposición previsto ~n la 
base sexta de la .convocatoria, qrie se ce'lebrará el 
día 4 de febrero de 1980, a las 16 horas, en el 
Conservatorio Superior Municipal de Música, calle 
Bruc, 100, de esta ciudad. 

Bareeilna, 19 de diciembre de 1979. - El S~cre
tario general, J ORDI BAULIES ConTAL. 

DECRET 

L'Alcaldia per Decret de 18 de de$cmbre de 1979, 
que fou ratificat pel Consell .plenari el 21 cl'aquest 
mes, aprova les scgiients: 

Norme$ provisiorwls sobre la tra.rnitació 
d' eipedients 

Primer. - La tramitació de qua.Jsevo·l document 
o expcdicnt haura d 'iniciaN!e dins el termini de 
3 dics hitbils següents a·l dia de la seva recepció i 
rcgi·stre a la dependenc ia que ,correspongui el sen 
triunit. 

Segon. - En la tramitució dels expedients, ineilo
sos els de natumlesa homogenia, es seguira l'ordre 
rigorós de registre, llcvat ·que pd Cap de la depen
dencia es doni ordrc motivada i escrita en contrari 
pel scu caritcter urgent o d'altra ruó degudament 
justifiea<la. 

Tercer. - E.ls expedients hauran de reso:Jdre's 
tlins els terminis que esta'hleixin les disposicions 
cspccífiqnes que els regulin o, en el seu defecte en 
el de 90 dics. 

Quart.- Tots Clls expedienta s' iniciaran amb un 
«índex» al ·que !IÍ consignin per ordre cronologic 
i immediatament que es produeixin les actuacions 
practicadcs, com .poden ser prcsentació d'eserits, ci
tacions, requeriments, eompareixences, aportació de 
provcs, petieió i cmissió d'informes, pro·postes, re
solucions, recursos i quants d'altres tinguin lloe, tot 
mitjanr;ant unotació de les dates respectives. 

Cinqne.- l. E-ls informes d 'organismes o de
pendencies muni.cipals distintes de la que instrueix 
l'expedient, es soHicitaran amb expt·cssió deis ex
trems sobre e l·s que hagui de versar. 

2. Els informes esmentats seran emesos en el 
tenuini de lO dies feiners, llevut quan n-Itres dis· 
posicions espeeials hagucssin estahlert terminis su
periors o excepcionalment Ia complexitat de !'.in
forme ho fes precís. 

3. Quan fos ncces!lari recapta·r va.l'Íos informes, 
aquests es sol·licitaran simultaniament, llevat quan 
l'emissió il'a.Jgun tingués neccssitriament caracter 
previ a la de'ls demés. 

4. La sol·licitud d'informes no deturarit pas la 
tramitució de l 'expedicnt en el que ham·an de con
tinuar pracü cant-se les actuacions que no es trobin 
condicionades pel contingut deis informes soHici
tats, o en el suposat dol paragraf següent. 

5. La pctició d'informes no será pa·s motiu de 
remissió de 'l'expedient a la dependencia que hagi 
d'informar, excepte quan per l'informant es so!Ii-

citi expressament i justificadament la -seva remtssto 
com pressuposit indispensable pcr a l'emissió de 
l' informe. En quansevo-1 cas se potenciará la des
centra•lització de l'informació per tal que cadascuna 
dependimcia pugui informar per si mateixa. 

Sise. - En aquells casos que l'expedient hagi 
d'exposar-se a infonnació ptÍblica, el termini el'a
questa no excedirá ele 20 dies, llevat quan .per dis
posició legal s'estahlís un termini superior o -per la 
importimcia o complexitat ele 'l'assumte s'estimés 
eonvenient d'ampliar-lo. En aquest últim cas l}' am· 
pliació del termini se justificara mitjanc;ant dili
gencia que, a proposta de l' instruct()r autoritzar!t 
el Conseller Regidor de l' Arca co.rresponent. 

Sete. - l. Totcs les actuacions i documents que 
integren .Pcx pcdient hauran de 11UI11Crar·Se corrc
lativamenl pet· folis a.J moment de la seva incorpo
ració al mateix. 

2. La fo'liació haura de correspondrc's exacta
ment amb la de l'índcx o pitgina inicial a la que es 
fa referencia a-l número Quart d'aqnestcs normes. 

Vuite. - l. Tota la documentació que composa 
l'expedient, haUI·a, així mateix, ser cosida conve
nientment per tal d'evitar possiblcs ·pcrdues. 

2. Quan pel sen voolum detcrminats document~ 

com memórics, projectes de gran extensió o d' altres 
semhlants no sigui possible la seva incorporació a 
l'cxpedient en •la forma ex,pressada, podran unir-se 
a aqnest mitjangant corda fluixa o sense ella, pero, 
en tot cas, fent'-se constar a aquell, mitjanc;ant di
ligencia, <}'existencia de la dita documentac ió, i que 
la matcixa s'acom.panya com annex. 

Nove. - l. A efec:tes que quedi constancia del 
recorregut dels expedients pet· distintes oficines·, en 
el soposat cxeepcional de rernissió dels mate ixos, 
lotes 'les de pendencies mnnici pu•Ls hauran de pren
dre anott~c ió aols seus llibres registre de documents, 
l'entrada o sortida el' aquells, i dels docum ents qu e 
s'cxpedeixin per a completar la seva instrucci ó. 

2. Els assentaments deis esmentats llibres regis
tre ham·an de coincidir amh les anotacions que 
figurín en els índexs de l'expedient a que es rcfc
reix l'apartat Quart. 

3. Les diligencies que es portin a terme perque 
un cxpedicnt o document passin .d'una dependencia 
'muni cipal a una altra, ham·an de consigna'r-sc, sem
pre que es pugui, al mate ix foli al que h i consti 
l' actnació ¡1l'eccdent. 

Dese. - l. La iniciació i -la im¡mlsió dels expc
dicnts són responsabilitat del ,cap de la dependen· 
cía en que s'instruiexin; així com de l'lnstruetor 
quan aquest es persona di stinta de l 'csmentat Cap. 

2. D e l'emissió d'informes dim fle tcrmini res· 
ponen e<ls cncarregats d'cmetr·e'ls. 

Onze. - En la tramitació dels rec~u rsos de rcpo
sició prcvis al contenciós-administratiu contra acles 
del Comell plc, de la Comissió municipal perma
nent o de l'Alca•ldi.a i deis recursos d'al~ada davant 
aquesta última contra a e tes deis Tinents d' Alca'lde, 
Consellters, Delegats <le Serveis i órgans auxiliars 
o Organs csp ecia•ls d'AJministmció, ola Dirccció de 
la Unitat admini·strativa a Ja que correspongui la 
se va tram i tació hat11·a, dins les 24. hores segiients a 
la seva recepció, comunicar al Coordinador fle Ser· 
veis de Rcgim Interior: 



CASETA MUN ICIPAL DE BARCELONA 

a ), el número de .Pexpedient de que es tractl 1 

referencia suscinta del contingut ele l'acte 
recorregut; 

b ), data de presen tarió del recurs al Registre 
general, i 

e), data d'acabame nt del tcrmini .Jegalment as
senyalat per a la scva res01lució expressa. 

Dotze. - l. Le:; soHi,eituds cl'expedients que efec
tu1 el Scrvci Contenciós d'aquest Ajuntament per a 
que originin efectes duvant els Tribunals, tindran' ' 
8empre eJ carncter de preferent i ham·an d'ésser 
remeso:; amb urgencia al Servei esmentat, en el 
termini de 48 hores següents a la seva petició. 

2. El mate ix curitcter de preferencia tind•·an 
to ts els iufonues i documentució que ol dit Servei 
requereixi i guardi relaeió amb ·la defensa deis in
tor c.> . .;os i drel$ de l' Ajuntament, que hauran de lc
nir compliniellt en el tcrruini que determiui en C'U· 

da cas ol Servci Contenciós. 

3. El fnncionuri que cn;;todil l'ex.pedient o do-
• : umcntació sr. Hici tuda o hagi d'emetre !'informe re
que rit incorrcra, en el scu cas, en .Ja responsabilitat 
a r¡uc dongui lloc pel retard i les eonscqucncics que 
del 1nulcix sc' n rlerivin. 

Barecluna, 31 de desembre de 1979. - El Secre
tari ge11 eral, J ordi Baulies i Corta l. 

RECTI·FICACION 

En la relación de licencias con cedida·s y publi
carlas en •la Caceta Municipal núm. 31 del 10 de 
Novicmb1·e del cte. no se ha publicado ·la licencia 
corre3pondiente a l 23 de Octubre de 1979, la culd 
debe decir: 

Permiso que corresponde al mes de Oct11bre de 1979 

Maria Trill Nonell - San Antoni, 33 -- Modifica-
c ión planta V' y adic. planta 2.n y 3.n. 

BnrceloJlfl, 21 de diciembre de 1979. - El }efe 
del N egociado, (Firma ilegible). 

TRA SPASO DERECHOS FUNERARIOS 

Se cita a cuantas personas pnedan considerarse co1~ 
algún derecho a las sepulturas que a continuación 
se relltcionan para que comparezcan en el N egocia
do d e Cementerios de esta Secretaría, dentro de los 
qnince días hábiles signientes a los de La· publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia y se advierte que si no lo hicieran quedarán 
decaídos de sn derecho y continuará la tramitación 
clel expediente sin 11lterior citación ni audiencia. 

1.11 D.11 Montserrat Arsegul Pedreral, trasp. pro
visiorwl Col. B piso 4.0 niÍm . 5.208 piso 4.0 Vía de 
San Jorge ag. 7.", del Sud-Oeste, ele Enriqu e Arse
gnl Sol1~. 

2.0 D.a A doración Baraja AZonso, tras. aban. 
C.T. N icho Esp. 3.<' osa. núm. 26.993 de la ag. 10.11

, 

del Norte, de Esperanza Barajct Sandoual. 

3.0 D.u María Asunción Brncart Sanmartí, tras. 
prov. núm. 1.104 ni~ho_ piso 4.0 In . Isla 3.u, del 
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4.0 D. Antonio Bertrcm Bosch, tras. prov. Col. B 
piso 3.0 núm. 235 de lu Vía Santa Eulalia ag. 3.«, 
del Sud-Oeste, de Antonio B ertran Querol. 

5.0 D.u Juana Comas Maset, tras. prov. flipg. 
Locillo o de 6 comptos. núm .. 38 de San Jorge ag. 
7.0

, d el Sud-Oeste, de Rosa Buxó Ibat¡.ez. 

6. 0 D." R osa Cerezo Nlasdeu, tras. prov. nicho 
núm. 2.9.:JJ piso 7.° Cerca Dpto. 3.0 , del Este, de 
Filomena Solá Arché. 

7.0 D. Enrique Comellas Tomás, tras. prov. piso 
5.0 núm .. 1.165 lnt. Isla l.a del Este, de Ramón 
Mestres. 

8.0 D. Juan Cardona Crespo, tra.sp. y duplicado 
Col. B piso 6.0 núm. 6.695 Stma. Trinidad ag. ll.a, 
del Sud-Oeste, de Francisco Cardorw Fornés. 

9.° Colegio Salesi.ww de San Juan Bosco, dupli
cado rticho núm. 270 de la Manzana !J.a, de fl orta, 
del .mismo instituto. 

10.0 D.a Rosa Ciruelo Miralles, dttplicaclo Col . 
núm. 1.416 de piso 6.0 de San Jaime ag. IO.a, del 
Sud-Oeste, del mismo. 

11.0 D.11 Rosa Delhóm Brugués, tras. prov. Col. 
B piso 5.0 núm. 8.014 de San Jorge ag. 7/1, de Pau
lina Barrosv, V da. Dominguez. 

12.0 D. Jorge Debuen Abad, tms. prov. nicho 
mí.m.-1.586 piso 2.0 fachada oeste B. de Sans, de Ge
naro Andriis Riem. 

13.0 D.C' Maria Estrnch Sagristá, tras. prov. ni
cho núm. 3 piso 2.0 I sla l.a de Las Corts, de Juan 
Sagristá. 

Jtl.0 D. Migu el Estany Arrando, dttplicado Col. 
B pi8o 3.0 nLÍtn. 3.176 de San Agustín ag. 14.0

, del 
Sud-Oeste, del mismo. 

15.0 D.u Elena Fabregás ele Mora, ¡n·ov. Nicho 
núm. 2.794 Cerca Dpto. 3.0 del Este, d e Juan Fa
bregas Batlles. 

16.0 D.a Elena Fagregas de Mora, tras. ¡>ro·u. Col. 
A piso 5.0 núm. 56 de Sa }anime ag. lO.a, del Sud· 
Oeste, de }osé y Antonio Fabregas Bausili. 

17.0 D. José M.a Fomós Nolla, tras. prov. nicho 
piso 6.0 núm .. 3 .. '>27 de la Isla 5.0

, de Las Cort.~, d e 
Julia Nolla Vda. de Fomos. 

18.0 D. Mignela Font Martí, tras. prov. nicho 
núm. 2.1 65 JIÍSo 6.0 Dpt.o. 3.0 d e San Andrés, de 
Pl•clro Colonrl> Montells. 

19.0 D. Juan Guianwt B ayraguet, tras. prov. ni
cho n úm. 7.454 piso 2.0 Dpto. 3.0

, de San A ndrés, 
de Dolores Bayragnet Rie mbau. 

20.0 D. Marcelino García Capmany, tras. prov. 
Nicho núm. 982 fachada oeste d e Sar1 s, de Mariana 
Circtna La.x. · 

21.0 D. !VIarcelino García Ca¡mwn y, tras. JII'OtJ. 

n icho núm. ú2 pi.so 2.0 de la I sla 1.11
, de Las Co,·ts, 

de José Campm.any Ortal. 

22.0 D." lrPne Gabilondo Segura, tras. ¡JOr aban
dono C.T. n!Ím. 6.332 de piso 6.0 San Olegario ag. 
s.a. d el Sud-Oest.e, de Enriqrw Femá.ndez Prieto. 

23.0 D.« Arw María Galdón Sanz, digo Saez, 
t~a_s.jJr?~ piso ~.0 ~t~m. 1;65?, de S~n; Jaime ag. JO.«, 




