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MINISTERI DE MEDI AMBIENT#

Demarcación de Costas en Catalunya#

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA#

En cumplimiento de lo ordenado en los
artículos 74 de la vigente Ley de Costas y el
artículo 146 del Real Decreto 1471/1989, de
1 de diciembre y demás disposiciones con-
cordantes, se pone en conocimiento del
público en general que la Entitat Metropolita-
na de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus (E.M.S.H.T.R.) ha solicitado una
autorización administrativa para la ejecución
de las obras en terrenos de dominio público
marítimo terrestre del �Proyecto básico de las
obras de remodelación y ampliación a trata-
miento biológico de la depuradora Besòs
(TT.MM. de Barcelona y Sant Adrià de
Besòs)�, en los términos municipales de Bar-
celona y Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en
terrenos ya otorgados en concesión mediante
O.M. de 8 de marzo de 1974.#

Las autoridades, particulares o entidades
que se puedan considerar afectadas por
dicha solicitud podrán examinar el expedien-
te, a cuyo efecto estará expuesto durante el
plazo de veinte días, a contar del siguiente al
de publicación de este anuncio en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Durante este plazo se
admitirán las objeciones escritas que se esti-
men pertinentes y que se presenten por
duplicado en esta Demarcación de Costas en
Catalunya, Ronda Litoral Mar, 36£-40, 08005
Barcelona.#

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.#

El Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Manuel Nóvoa Rodríguez.#

062000040716
A

DIPUTACIÓ DE BARCELONA#

Organisme de Gestió Tributària#

ANUNCI#

La Diputació de Barcelona, en Sessió
Plenària Ordinària celebrada el dia 30 de
novembre de 2000, va aprovar uns Dictà-
mens corresponents a l�acceptació de les
delegacions efectuades segons el que a conti-
nuació s�indica:#

AJUNTAMENT D�ARENYS DE MUNT#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 10 d�octubre de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre vehicles de tracció mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxes per#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Clavegueram.#

£- Guals (entrades de vehicles).#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Quotes d�urbanització#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT D�ARGENÇOLA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 26 de juliol de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres #

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Taxa per llicència d�obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
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d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Taxa per subministrament d�aigua#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxa cementiri municipal#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE CAPOLAT#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 25 de juliol de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i

altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin

contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries comercials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
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contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE GIRONELLA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 6 de juny de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-

fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Cementiri municipal.#

£- Entrada vehicles£-guals.#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries comercials.#

£- Escombraries industrials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE GURB#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 19 d�octubre de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
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fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per recollida d�escombraries#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE LA NOU DE BERGUEDÀ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 16 de juny de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
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d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries comercials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-

fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 5 d�octubre de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida domiciliària de deixalles.#

£- Subministrament d�aigua potable.#

£- Entrada de vehicles a través de les vore-
res.#

£- Ocupació del domini públic a través de
parades del mercat setmanal.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
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des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Altres ingressos#

£- Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.#

£- Taxa per llicències urbanístiques.#

£- Taxa per llicències d�obertura d�establi-
ments.#

£- Taxa per l�ocupació de la via pública
amb mercaderies.#

£- Taxa per l�ocupació de la via pública
amb materials de construcció.#

£- Taxa per l�ocupació de la via pública
amb tanques, puntals, estíntols, bastides, etc.#

£- Taxa per l�ocupació del domini públic a
través de l�exercici d�una llicència d�autotaxi.#

£- Taxa per l�ocupació del domini públic
amb parades i atraccions puntualment en
dies festius.#

£- Taxa per la utilització privativa del dis-
pensari municipal.#

£- Taxa per l�ocupació del domini públic a
través de la Fira Comercial/Industrial.#

£- Taxa per l�ocupació de terrenys d�ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.#

£- Taxa pel Servei d�Escola de dibuix i pin-
tura.#

£- Taxa pel Servei d�Escola de Costura.#

£- Taxa pel Servei d�Esplai.#

£- Taxa pel Servei d�Escola d�Estiu.#

£- Taxa per retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública.#

£- Taxes per la intervenció administrativa
en activitats i instal·lacions que es desenvolu-
pin al terme municipal.#

£- Sancions per la infracció de les Ordenan-
ces Municipals.#

£- Sancions per la infracció de l�ordena-
ment urbanístic.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE LLUÇÀ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 19 de juliol de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i

altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin

contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries industrials.#

£- Escombraries comercials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#
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£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE MUNTANYOLA#

Acceptar la delegació acordada el Ple de
l�Ajuntament en data 25 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als

contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Clavegueram i vigilància fosses sèpti-
ques.#

£- Recollida i tractament de deixalles.#

£- Conservació dels cementiris municipals.#

£- Tinença d�animals domèstics i de com-
panyia.#

£- Utilització de bústies.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Expedició de documents administratius.#

£- Llicències urbanístiques.#

£- Retirada vehicles de la via pública.#

£- Aprofitaments especials a favor d�empre-
ses per subministres que afectin a la generali-
tat del veïnat.#

£- Utilització dels serveis de piscina i zona
esportiva.#

£- Ocupació terrenys públics i publicitat.#

£- Subministrament d�aigua.#

£- Intervenció en activitats i instal·lacions.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Altres ingressos#

£- Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.#

£- Cànons per concessions administratives.#

£- Arrendaments administratius.#

£- Multes i sancions imposades per les reso-
lucions d�expedients administratius de qual-
sevol naturalesa.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#
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£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT D�OLOST#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 4 d�octubre de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i

bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida, tractament i eliminació d�es-
combraries.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Subministrament d�aigua.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE PERAFITA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 29 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
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des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Clavegueram.#

£- Recollida escombraries.#

£- Guarderia rural.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Subministrament d�aigua.#

£- Obertura establiments.#

£- Ocupació via pública.#

£- Aprofitament sòl, subsòl i vol.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Altres ingressos#

£- Impost sobre construccions.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 26 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#
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£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Cementiri municipal.#

£- Clavegueram.#

£- Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
de la via pública.#

£- Entrades de vehicles a través de les vore-
res.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.#

£- Instal·lació de portades, aparadors i vitri-
nes.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 2 de novembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre vehicles de tracció mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període

voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxes per#

£- Cementiri.#

£- Escombraries.#

£- Entrada de vehicles.#

£- Ocupació via pública.#

£- Clavegueram.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

X. Altres ingressos que en un futur puguin
liquidar£-se #

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#
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£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE PUIG£-REIG#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, en data 25 de maig de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Cementiri municipal.#

£- Entrada vehicles£-guals.#

£- Ocupació via pública.#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries comercials.#

£- Escombraries industrials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament, a favor de la Diputació de Bar-
celona, de les funcions de gestió i recaptació
de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària, de conformitat amb l�establert a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, art. 106.3.#

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 29 de juliol de 2000, a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
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fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Escombraries domiciliàries.#

£- Escombraries comercials.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Altres ingressos#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i

bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 28 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
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contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Entrada de vehicles i reserves de via
pública.#

£- Conservació i neteja cementiri munici-
pal.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Realització d�activitats jurídico£-adminis-
tratives de competència local.#

£- Aprofitaments especials a favor d�empre-
ses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat.#

£- Aprofitament especial del domini públic
local a favor d�empreses o entitats que utilit-
zen el domini públic per a prestar els serveis
de subministrament que no afectin la genera-
litat del veïnat.#

£- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de
la via pública.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.#

£- Parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys
d�ús públic i indústries del carrer i ambulants
i rodatges cinematogràfics.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.#

£- Prestació de serveis en la piscina munici-
pal.#

£- Prestació de serveis de caràcter cultural,
esportiu i lúdic.#

£- Prestació de serveis d�intervenció integral
de l�administració municipal en les activitats
i instal·lacions.#

£-  Impostos sobre construccions,
instal·lacions i obres.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Altres ingressos#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament a favor de la Diputació de Bar-
celona, de les funcions de gestió i recaptació
de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària, de conformitat amb l�establert a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, art. 106.3.#

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 30 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢19 / 12 / 2000 ¢Núm. 303 / Pàg. 17¢

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Clavegueram.#

£- Inspecció industrial.#

£- Cementiri.#

£- Entrada de vehicles.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Taxes per#

£- Prestació dels serveis d�intervenció inte-
gral de l�administració municipal en les acti-
vitats i instal·lacions.#

£- Subministrament d�aigua.#

£- Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
de la via pública.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques i puntals estíbols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.#

£- Llicències urbanístiques.#

£-  Obertura de sondatges o rases en
terrenys d�ús públic i qualsevol remoguda en
la via pública del paviment de les voreres.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

VIII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IX. Impost sobre construccions i obres#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució

d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament de Sant Martí de Centelles, a
favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries
als preceptes de la Llei sobre trànsit, circula-
ció de vehicles de motor i seguretat viària, de
conformitat amb l�establert a la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, art. 7, i a la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, art.
106.3.#

AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, en
data 24 d�octubre de 2000 a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió i recaptació dels tributs i altres ingres-
sos de dret públic, que a continuació s�espe-
cifiquen:#

I. Taxa per subministrament d�aigua#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Taxa cementiri municipal#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#
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£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Taxa per entrada de vehicles#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxa ocupació via pública#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 27 d�octubre de 2000 a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Taxes per#

£- Subministrament d�aigua.#

£- Prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúne-
bres de caràcter local.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Altres ingressos#

£- Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.#

£- Taxa per aprofitaments especials a favor
d�empreses explotadores de subministra-
ments que afectin la generalitat del veïnat.#

£- Taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de merca-
deries de qualsevol mena.#

£- Taxa per l�ocupació de terrenys d�ús
públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.#

£- Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d�ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.#

£- Taxa per la instal·lació de portades, apa-
radors i vitrines i per la instal·lació d�anuncis
que ocupen el domini públic local.#

£- Taxa per la llicència d�autotaxi i altres
vehicles de lloguer.#

£- Taxa per llicències urbanístiques.#

£- Taxa per la prestació dels serveis d�inter-
venció integral de l�administració municipal
en les activitats i instal·lacions.#

£- Taxa per la prestació del servei d�escola
bressol.#

£- Taxa per la prestació de serveis en la pis-
cina municipal.#

£- Taxa per la prestació de serveis de caràc-
ter lúdic, esportiu i educatiu en les
instal·lacions municipals.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 26 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#
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£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Concessió de plaques, tauletes i patents
(carros, bicicletes, gossos).#

£- Per motors i inspecció d�establiments.#

£- Llicències auto£-taxis, parada pública
anual.#

£- Clavegueram.#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Preu públic sobre desaigües, canals i
altres.#

£- Cànon manteniment cementiri.#

£-  Preu públic ocupació terrenys d�ús
públic (taules i cadires)#

£- Preu públic sobre rodatge i arrossega-
ment vehicles no gravats per l�impost de cir-
culació (bicicletes i carros).#

£- Preu públic instal·lació portades, apara-
dors i anuncis.#

£- Preu públic servei lluita sanitària contra
ràbia (registre gossos).#

£- Preu públic servei guarderia rural.#

£- Preu públic entrada de vehicles via
pública i guals.#

£- Preu públic elements voladissos, tribu-
nes, toldos i balcons.#

£- Preu públic subministrament d�aigua.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Altres ingressos#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament favor de la Diputació de Barce-
lona, de les funcions de gestió i recaptació de
multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i segure-
tat viària, de conformitat amb l�establert a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, art. 106.3.#

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament n data 27 de setembre de 2000,
a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#
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£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció
de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Recollida d�escombraries.#

£- Entrada vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qual-

sevol mena.#

£- Prestació de serveis de sanitat contra la
ràbia.#

£- Clavegueram.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Altres ingressos#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament a favor de la Diputació de Bar-
celona, de les funcions de gestió i recaptació
de multes imposades per accions o omissions
contràries als preceptes de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles de motor i segure-

tat viària, de conformitat amb l�establert a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, art. 7, i a la
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, art. 106.3.#

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 30 d�octubre de 2000 a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Contribucions especials#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Quotes d�urbanització#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre construccions#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxes per#

£-  Aprofitaments especials del domini
públic local a favor d�empreses o entitats que
utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministrament que no afectin la
generalitat del veïnat.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
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fectivitat dels anteriors.#

V. Taxes per#

£- Aprofitaments especials a favor d�empre-
ses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat.#

£- Prestació dels serveis d�intervenció inte-
gral de l�administració municipal en les acti-
vitats i instal·lacions.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 26 de setembre de
2000, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió i recaptació dels tri-
buts i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre béns immobles#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Impost sobre activitats econòmiques#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Revisió de les autoliquidacions presenta-
des.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra els actes anteriors.#

£- Realització de les funcions d�inspecció

de l�Impost sobre activitats Econòmiques.#

£- Actuacions d�informació i assistència als
contribuents.#

£- Tramitació i resolució d�expedients san-
cionadors resultants d�aquestes tasques.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Notificació de les liquidacions.#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Taxes per#

£- Subministrament d�aigua.#

£- Recollida de deixalles.#

£- Entrada de vehicles a través de les vore-
res.#

£- Conservació de nínxols.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VII. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VIII. Altres ingressos#

£- Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.#

£- Taxa per la intervenció administrativa en
les activitats i instal·lacions.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE SORA#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 23 d�octubre de 2000 a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Contribucions especials#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
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fectivitat dels anteriors.#

II. Quotes d�urbanització#

£- Notificació de les liquidacions practica-
des per l�Ajuntament.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Taxa pel subministrament d�aigua#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Taxes per#

£- Llicència d�obertura d�establiments.#

£- Aprofitaments especials a favor d�empre-
ses explotadores de subministraments que
afectin la generalitat del veïnat.#

£- Prestació de serveis en cementiris locals.#

£- Prestació de serveis d�intervenció integral
de l�Administració municipal en les activitats
i instal·lacions.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-

fectivitat dels anteriors.#

AJUNTAMENT DE TARADELL#

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l�Ajuntament en data 5 d�octubre de 2000 a
favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic, que a conti-
nuació s�especifiquen:#

I. Impost sobre vehicles de tracció mecànica#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

II. Taxes per#

£- Prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúne-
bres de caràcter local, només el cànon de
conservació anual.#

£- Recollida, tractament i eliminació d�es-
combraries.#

£- Instal·lació de quioscos a la via pública.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.#

£- Entrada de vehicles a través de les vore-
res i les reserves de via pública per a aparca-
ment, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions, excepte de la taxa per recolli-
da, tractament i eliminació d�escombraries.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

III. Taxes per#

£- Expedició de documents administratius.#

£- Llicències urbanístiques.#

£- Llicència d�obertura d�establiment.#

£- Prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúne-
bres de caràcter local.#

£- Retirada de vehicles abandonats o esta-
cionats defectuosament abusivament a la via
pública.#

£- Llicència d�autotaxi i altres vehicles de
lloguer.#

£- Parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situades en terrenys
d�ús públic i indústries del carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic.#

£- Ocupació de terrenys d�ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.#

£- Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
de la via pública.#

£- Aprofitaments especials a favor d�empre-
ses explotadores de subministrament que
afectin la generalitat del veïnat.#

£- Serveis especials de vigilància i altres
motivats per espectacles públics i grans trans-
ports.#

£- Ús públic de les instal·lacions del pavelló
polisportiu El Pujoló.#

£- Prestació del servei d�escola bressol.#

£- Serveis d�escorxador, mercats i transports
de carn.#

£- Ús de les instal·lacions de l�abocador
municipal de runes.#

£- Ús de la carpa municipal.#

£- Ús de l�entarimat municipal.#

£- Intervenció administrativa en activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin
en el terme municipal.#

£- Ús de les instal·lacions del Centre Cultu-
ral Costa i Font.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació de taxes es deleguen són:#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

IV. Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

V. Quotes d�urbanització#

£- Recaptació dels deutes en període execu-
tiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#
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£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

VI. Altres ingressos#

£- Sancions per infraccions de normes
urbanístiques.#

£- Sancions per infraccions als reglaments i
ordenances municipals.#

£- Sancions per infraccions a normes esta-
tals o autonòmiques amb imposició i resolu-
ció de competència municipal.#

£- Ingressos devengats per execucions sub-
sidiàries.#

Les funcions que en relació a la
gestió/recaptació d�altres ingressos es dele-
guen són:#

£- Concessió i denegació d�exempcions i
bonificacions.#

£- Realització de liquidacions per determi-
nar els deutes tributaris.#

£- Elaboració i emissió de padrons i docu-
ments cobratoris.#

£- Pràctica de notificacions col·lectives en
valors£-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.#

£- Dictar la provisió de constrenyiment.#

£- Recaptació dels deutes, tant en període
voluntari com executiu.#

£- Liquidació d�interessos de demora.#

£- Resolució dels expedients de devolució
d�ingressos indeguts.#

£- Resolució dels recursos que s�interposin
contra el actes anteriors.#

£- Qualsevol altre acte necessari per a l�e-
fectivitat dels anteriors.#

L�acceptació d�aquestes delegacions s�ha
efectuat a l�empara de l�establert en els arti-
cles 106.3 de la Llei 7/85, reguladora de les
bases de règim local i 7.1 i 8.1 de la Llei
39/88, reguladora de les hisendes locals, i
altres disposicions concordants.#

Les funcions delegades seran portades a
terme mitjançant l�Ens instrumental, a tal
efecte constituït per la Corporació, nomenat
Organisme de Gestió Tributària de la Diputa-
ció de Barcelona.#

Barcelona, 30 de novembre de 2000.#

La Gerent, Àngela Acín i Ferrer.#

062000041236
A

Servei de Contractació i Inventari#

ANUNCI#

En virtut de l�acord adoptat per la Comis-
sió de Govern d�aquesta Diputació de Barce-
lona, en sessió reunida en data 29 de novem-
bre de 2000 s�anuncia concurs públic d�a-
cord amb el següent detall:#

1. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Diputació de Barcelona.#

b) Dependència que tramita l�expedient:
Servei de Contractació i Inventari, Unitat de
Contractació General.#

c) Número de l�expedient: 179.1.1.00.#

2. Objecte del contracte#

a) Descripció de l�objecte: contractació

del desenvolupament del projecte complet
del model de gestió integral i descentralitza-
da del patrimoni de la Diputació de Barcelo-
na.#

b) Divisió per lots i número: No.#

c) Lloc d�execució: Barcelona.#

d) Termini d�execució: Veure Plec de clàu-
sules administratives particulars.#

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació #

a) Tramitació: Ordinària.#

b) Procediment: Obert.#

c) Forma: Concurs.#

4. Pressupost base de licitació #

El preu màxim es fixa en la quantitat de
cinquanta£-quatre milions (54.000.000) de
pessetes (324.546,54 EUR), IVA inclòs.#

5. Garanties#

Provisional: La quantia de la garantia pro-
visional per a prendre part en el concurs serà
d�1.080.000 pessetes.#

Definitiva: La garantia definitiva a consti-
tuir per l�adjudicatari serà l�equivalent al 4%
de l�import d�adjudicació de l�esmentada
contractació.#

En el cas que les garanties es constitueixin
en efectiu o xec, hauran d�ingressar£-se prè-
viament a la caixa d�aquesta Corporació.#

6. Obtenció de documentació i informació#

a) Entitat: Diputació de Barcelona.#

b) Domicili: Rambla Catalunya, 126 7a.
planta.#

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.#

d) Telèfon: (93) 402.25.64.#

e) Telefax: (93) 402.22.73.#

f) Data límit d�obtenció de documents i
informació: Tots els dies feiners de 10 a 12
hores del matí, fins el dia 6 de febrer de
2001, a la Secció de Contractació del Servei
de Contractació i Inventari.#

7. Requisits específics del contractista#

Els que s�indiquen en el plec de clàusules
administratives particulars.#

8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació#

a) Data límit de presentació: Tots els dies
feiners de 10 a 12 hores del matí, a la Secció
de Contractació del Servei de Contractació i
Inventari fins el dia 6 de febrer de 2001.#

b) Documentació a presentar: La docu-
mentació per a prendre part en la licitació es
presentarà en tres sobres, de conformitat amb
el que s�estipula al plec de clàusules adminis-
tratives particulars.#

c) Lloc de presentació: Diputació de Bar-
celona. Servei de Contractació i Inventari,
Secció de Contractació, Rambla de Catalun-
ya, número 126, 7a. planta £- 08008£-Barcelo-
na. Les proposicions enviades per correu,
s�hauran de lliurar a l�oficina de Correu dins
del termini de l�apartat a) anterior, i s�anun-
ciaran el seu enviament mitjançant telex,
telegrama o fax a aquest Servei de Contracta-
ció i Inventari com a màxim l�últim dia de
l�esmentat termini.#

d) Termini durant el qual el licitador res-
tarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres

mesos a comptar des de la data d�obertura de
les pliques de l�oferta econòmica.#

e) Admissió de variants: No.#

9. Obertura de les ofertes#

a) Entitat: Diputació de Barcelona.#

b) Domicili: Rambla Catalunya, 126.#

c) Localitat: Barcelona.#

d) Data: L�obertura de la documentació
serà el dia 7 de febrer de 2001. La de l�oferta
econòmica i les referències tècniques tindrà
lloc en acte públic el dia 14 de febrer de
2001.#

e) Hora: 12.30 hores.#

10. Altres informacions#

a) La quantitat per la qual sigui adjudicada
la contractació de referència, es farà efectiva
de la següent manera: 40.000.000 de pesse-
tes (240.404,84 EUR) a la partida 227.09£-
121C0£-2230000 núm. d�ordre 2577, i la resta
de 14.000.000 de pessetes (84,141,69 EUR),
amb càrrec a la partida 640.00 £-121F1 £-
2230000 núm. d�ordre 1721 del vigent pres-
supost corporatiu.#

b) Adreça d�internet
http://www.diba.es/licitacions#

c) Tramesa anunci al DOCE per fax el dia
12 de desembre de 2000.#

11. Despesa de l�anunci#

Serà a càrrec de l�adjudicatari.#

Barcelona, 4 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep Ma. Esquerda Roset.#

062000041299
A

Servei de Planificació 
de Recursos Humans#

ANUNCI#

La Diputació de Barcelona, mitjançant
Decret de la Presidència de data 5 de desem-
bre de 2000, va aprovar les bases generals i
específiques reguladores dels processos
selectius per a la provisió de les places inclo-
ses en l�oferta pública d�ocupació de l�Institut
de Gestió Urbanística i Activitats Locals per a
l�any 2000, i que figuren com annex a aquest
anunci.#

Procedir a la publicació d�aquesta resolu-
ció als diaris oficials determinats per la legis-
lació vigent, per tal de donar compliment al
principi de publicitat que ha de regir els pro-
cediments selectius de personal en les admi-
nistracions públiques, així com la tramesa als
òrgans competents de les diferents adminis-
tracions.#

Barcelona, 5 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep Maria Esquerda i Roset.#

ANNEX 1#

BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A
LA PROVISIÓ DE LES PLACES INCLOSES EN L�OFERTA
PÚBLICA D�OCUPACIÓ DE L�INSTITUT DE GESTIÓ
URBANÍSTICA I ACTIVITATS LOCALS (IGUAL) PER A
L�ANY 2000#
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Primera#

Condicions dels/de les aspirants#

Per prendre part en els processos selectius
és necessari que els/les aspirants reuneixin,
en la data de finalització del termini de pre-
sentació de les sol·licituds, les condicions
fixades a l�article 71 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s�aprovà el Reglament
del Personal al servei de les Entitats Locals,
amb les següents especificacions:#

a. D�acord amb allò que estableix l�article
4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre,
els/les nacionals d�altres Estats membres de la
Unió Europea hauran d�acreditar la seva
nacionalitat.#

b. Els/les nacionals d�altres Estats membres
de la Unió Europea hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i català,
podent£-se exigir la superació de proves amb
aquesta finalitat #

c. La superació de l�edat màxima per a
l�ingrés en aquesta Diputació, que resta fixa-
da en els 50 anys, es compensarà amb els
serveis computats i susceptibles de totalitzar£-
se amb vista a reunir el període de carència
exigit per l�I.N.S.S. per a la prestació de jubi-
lació.#

d. La titulació suficient exigible és la indi-
cada a les corresponents bases específiques.
Els/les aspirants d�Estats membres de la Unió
Europea hauran d�estar en possessió d�algun
dels títols reconeguts a Espanya de conformi-
tat amb el que s�estableix a la normativa
vigent en la matèria.#

e. El compliment de les condicions especí-
fiques per a l�exercici de les funcions s�entén
referit al fet de no patir cap malaltia o defecte
físic que impedeixi l�exercici de les funcions
pròpies de la plaça a proveir, i a les condi-
cions que puguin determinar£-se en cadascu-
na de les bases específiques de les convo-
catòries.#

Segona#

Presentació d�instàncies#

1. Els/les aspirants que desitgin prendre
part en les proves selectives hauran de pre-
sentar en el Registre General de la Diputació,
Rbla. Catalunya, 126 £- Barcelona (de dilluns
a dissabtes, de 9.30 a 13.30 hores) o en l�Ofi-
cina de registre, Comte Urgell, 187 £- Barcelo-
na (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30
hores), una instància£-tipus de la corresponent
convocatòria degudament reintegrada i
adreçada a l�Excm. Sr. President de la Dipu-
tació de Barcelona, de conformitat amb el
que disposa l�article 38 de la Llei del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú (des d�ara
LRJPAC), sens perjudici dels altres mitjans
previstos a la norma, tenint en compte, però,
que no s�ha subscrit el Conveni corresponent.#

El termini per a la presentació d�instàncies
comptarà des de la publicació de la corres-
ponent convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial
del Estado fins a vint dies naturals a partir de
l�endemà de la darrera publicació.#

2. Els/les aspirants discapacitats/des han de

fer constar en la instància aquesta condició,
així com les adaptacions que sol·liciten per a
la realització de les proves. #

3. Els/les aspirants satisfaran els drets d�e-
xamen corresponents, que solament seran
retornats en el supòsit de no ser admesos/es
en el procés selectiu. El pagament es farà
efectiu en qualsevol oficina de la Caixa de
Catalunya o mitjançant gir postal o telegràfic;
en aquest darrer supòsit, caldrà assenyalar en
la instància el número i la data del lliura-
ment.#

4. Per tal de ser admès/essa en les proves
selectives n�hi ha prou que els/les aspirants
manifestin en la instància que compleixen
totes les condicions referides a la base gene-
ral primera, amb independència de la seva
posterior acreditació en finalitzar el procés
selectiu. #

5. Si alguna de les instàncies tingués cap
defecte esmenable, es comunicarà a l�/a la
interessat/da, a fi que en un termini de deu
dies l�esmeni, de conformitat amb l�article 71
de la LRJPAC.#

6. Les instàncies hauran d�anar acompan-
yades dels justificants acreditatius dels mèrits
al·legats, de conformitat amb el barem expo-
sat a la base general cinquena, i sense que el
Tribunal Qualificador en pugui valorar d�al-
tres que no siguin aportats en aquest
moment. Únicament resten exceptuades d�a-
questa exigència les acreditacions referides a
la base general cinquena, apartats a) i b) del
punt 2.2, les quals s�efectuaran mitjançant
document expedit pels Serveis de Recursos
Humans i s�aportaran d�ofici a l�expedient,
sempre, però, que prèviament s�hagin al·legat
en la instància. En el cas del personal adscrit
a organismes autònoms o consorcis, aquesta
documentació haurà de ser aportada pels/per
les aspirants juntament amb la instància per
prendre part en la convocatòria.#

Tercera#

Admissió dels/de les aspirants#

1. Un cop finalitzat el termini de presenta-
ció d�instàncies, la Presidència delegada de
l�Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planifica-
ció de la Corporació dictarà una Resolució,
en el termini màxim d�un mes, declarant
aprovada la llista d�admesos/es i exclosos/es.
Aquesta resolució assenyalarà on estan expo-
sades al públic les llistes completes certifica-
des dels/de les aspirants admesos/es i exclo-
sos/es, així com el dia, l�hora i el lloc de
començament de les proves.#

2. Aquesta resolució es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i con-
cedirà un termini de deu dies hàbils per a
subsanacions i possibles reclamacions. Les
al·legacions presentades es resoldran en el
termini dels 30 dies següents a la finalització
del termini per a la presentació. Transcorre-
gut aquest termini sense que s�hagi dictat
resolució, les al·legacions s�entendran deses-
timades.#

3. Si no s�hi presenten esmenes, es consi-
derarà elevada a definitiva la llista d�aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar£-la
a publicar. Si s�accepta alguna reclamació, es

procedirà a notificar£-la al/a la recurrent en els
termes que estableix la LRJPAC. Tot seguit,
s�esmenarà la llista d�admesos/es i
exclosos/es, publicant£-se només l�esmena al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
exposant£-ho al tauler d�edictes de la Corpora-
ció, C/ Minerva, 4 £- Barcelona.#

Quarta#

Tribunal Qualificador#

1. El Tribunal Qualificador serà presidit
pel President de la Diputació o per un mem-
bre d�aquesta en qui delegui, i tindrà la
següent composició: #

£- Un membre del Comitè de personal de la
Diputació de Barcelona.#

£- El gerent de l�Institut de Gestió Urbanísti-
ca i Activitats Locals o persona en qui dele-
gui.#

£- Un/a funcionari/ària de la Diputació de
Barcelona.#

£- Un representant de l�Escola de l�Adminis-
tració Pública, a proposta de la mateixa Esco-
la.#

El Tribunal nomenarà d�entre els seus
membres un/a Secretari/ària.#

2. La designació nominal dels membres,
que inclourà la dels respectius suplents, es
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i s�ajustarà a les regles esta-
blertes a l�article 72 del Decret 214/90.#

3. El Tribunal no podrà constituir£-se ni
actuar sense l�assistència de la majoria abso-
luta dels seus membres, siguin titulars o
suplents. #

4. El Tribunal podrà disposar la incorpora-
ció a les seves tasques d�assessors/es especia-
listes, per a totes o algunes de les proves.#

5. L�abstenció i recusació dels membres
del Tribunal s�ha d�ajustar al que preveuen
els articles 28 i 29 de la LRJPAC.#

Cinquena#

Inici i desenvolupament del procés selectiu#

El procediment de selecció és el de con-
curs£-oposició. Els processos tindran dues
fases diferenciades: la primera fase, d�oposi-
ció; la segona, de concurs.#

1. Fase d�oposició que constarà de dues
proves:#

1.1. Una primera prova obligatòria que
consistirà en el desenvolupament d�un cas
teòric pràctic relacionat amb les funcions
bàsiques de la plaça a proveir, amb la finali-
tat de constatar i valorar les condicions d�ap-
titud, coneixement i experiència dels/de les
aspirants.#

Aquesta prova es valorarà amb un màxim
de 10 punts. Els/les aspirants que obtinguin
una puntuació inferior a 5 punts quedaran
eliminats del procés de selecció.#

1.2. Els/les aspirants que hagin superat la
primera prova realitzaran una entrevista que
consistirà en un diàleg amb el Tribunal Qua-
lificador sobre qüestions vinculades a les fun-
cions pròpies del lloc de treball per tal de
determinar el nivell de formació de l�aspirant.#

La puntuació màxima a atorgar en aquesta
fase d�entrevista és de 3 punts.#

2. Fase de concurs:#
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2.1. Aquesta fase serà aplicable a
aquells/es aspirants que superin la fase d�o-
posició.#

2.2. Consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats documentalment pels/per
les candidats/es, fins a un màxim de 8 punts,
i de conformitat amb l�escala següent:#

a. Serveis efectius prestats a la Diputació
de Barcelona, als seu organismes autònoms o
ens consorciats en què hi participa, com a
funcionari/ària de carrera o personal interí
d�aquesta Corporació o mitjançant contracte
laboral amb adscripció a la plantilla de la
Diputació de Barcelona, llevat dels inclosos
en plans d�ocupació i altres de Col·laboració
amb l�I.N.E.M., a raó de 0.05 punts per mes
fins a 1.50 punts.#

b. El fet d�estar ocupant temporalment, en
la data de finalització del termini de presen-
tació instàncies, una plaça vacant no acci-
dental de la plantilla de la mateixa categoria,
1.50 punts.#

c. Per cada curs de formació que tingui
relació directa amb el lloc a proveir i sempre
que tingui una duració mínima de 10 hores,
entre 0.05 i 0.50 punts, en funció de la dura-
da i de l�entitat organitzadora, fins a un
màxim d�1.50 punts.#

d. Experiència professional en funcions
anàlogues a les del lloc a proveir, a la Dipu-
tació de Barcelona, als seus organismes autò-
noms o ens consorciats en què hi participa,
en altres Administracions o empreses del sec-
tor públic o privat, a raó de 0.05 punts per
mes treballat, fins a 1 punt.#

L�experiència professional s�haurà d�acre-
ditar mitjançant l�aportació de fotocòpies
dels nomenaments, contractes de treball o
fulls de nòmina acompanyats del certificat de
vida laboral expedit per la Seguretat Social, i
en el termini que preveu el punt 6 de la base
general segona.#

e. Altres titulacions acadèmiques relle-
vants per al lloc a proveir, sempre que no
siguin les exigides a la convocatòria o les de
nivell inferior necessàries per aconseguir
aquelles, fins a 0.70 punts.#

f. Coneixements de català segons el nivell
de certificat de la Junta Permanent de Català
o els reconeguts per aquesta com a equiva-
lents:#

* Certificat B, 0.25 punts#

* Certificat C, 0.45 punts#

* Llenguatge Administratiu, 0.50 punts#

* Certificat D, 0.60 punts#

Els títols de Mestre/a de Català i de Llicen-
ciat/da en Filologia Catalana es valoraran
amb 0.60 punts. En el supòsit d�acreditar
algun o tots aquest títols només es conside-
rarà el de més qualificació acadèmica. En
qualsevol cas, la puntuació màxima a atorgar
per aquest mèrit serà de 0.60 punts.#

g. Altres mèrits a considerar pel Tribunal,
en especial l�elaboració d�estudis i treballs i
les activitats de transmissió de coneixements,
llevat que siguin pròpies del lloc de treball,
fins a 1.20 punts.#

2.3. La puntuació definitiva del concurs£-
oposició serà el resultat de sumar les puntua-
cions obtingudes en les fases d�oposició i de

concurs.#

2.4. Disposicions de caràcter general:#

2.4.1. Només hi haurà una convocatòria
per a cada prova, i s�exclourà del procés
selectiu l�aspirant que no hi comparegui,
independentment de la justificació o no de la
incompareixença.#

2.4.2. El Tribunal, en aquells casos que
consideri pertinents, adaptarà els mitjans de
realització dels exercicis dels/de les aspirants
disminuïts/des, de manera que gaudeixin d�i-
gualtat d�oportunitats respecte als/a les altres
aspirants, sempre que així ho hagin indicat
en la instància per prendre part en els corres-
ponents processos selectius.#

2.4.3. Una vegada iniciat el procés selec-
tiu, les puntuacions obtingudes pels/per les
aspirants que hagin superat cadascuna de les
proves, juntament amb la data, l�hora i el lloc
de celebració de la següent prova, s�exposa-
ran al tauler d�edictes de la Corporació, C/
Minerva, 4 £- Barcelona, planta baixa. Aquests
anuncis hauran de fer£-se públics almenys
amb 72 hores d�antelació a l�inici de la prova
següent.#

2.4.4. Segons el sorteig efectuat el dia 19
de maig de 2000, a les 12.00 hores, en la seu
de la Diputació de Barcelona, l�ordre dels/de
les aspirants en els exercicis d�actuació indi-
vidual s�iniciarà amb els de primer cognom
començant per la lletra �K�.#

Sisena#

Llista d�aprovats/des i presentació de
documents #

1. Un cop finalitzada la qualificació
dels/de les aspirants, el Tribunal farà pública
en el Tauler d�Edictes de la Corporació, C/
Minerva, 4 £- Barcelona, la relació d�apro-
vats/des per ordre de puntuació final sense
que en cap cas el nombre d�aquests/es superi
el de les places convocades. Contra el seu
resultat es podrà interposar recurs d�alçada
davant el President de la Corporació en el
termini i amb els efectes que estableix la LRJ-
PAC.#

2. Els/les aspirants proposats/des hauran de
presentar als Serveis de Recursos Humans de
la Corporació, c/ Minerva, 4 £- Barcelona, en
el termini de vint dies naturals a partir de
l�endemà de l�exposició de la llista d�apro-
vats/des i sense previ requeriment, els docu-
ments acreditatius de les condicions de capa-
citat i dels requisits exigits que es detallen a
la base general primera i a les bases específi-
ques corresponents.#

3. El certificat acreditatiu de posseir la
capacitat funcional per a l�exercici de les tas-
ques que pertoquin a les places objecte de
cada procés selectiu, serà expedit per l�equip
mèdic dels Serveis de Recursos Humans d�a-
questa Corporació mitjançant revisió mèdica
obligatòria que s�efectuarà segons les normes
vigents en cada moment a la Diputació de
Barcelona.#

4. Els/les aspirants discapacitats/des que
hagin estat proposats/des hauran d�aportar un
certificat de l�equip multiprofessional que
correspongui que acrediti el tipus i grau de
discapacitat que presenta, així com la capaci-

tat funcional de l�aspirant per al desenvolu-
pament de les tasques pròpies de la plaça a
proveir.#

La indicació de l�equip multiprofessional
que correspongui serà efectuada pel Servei
d�Atenció a Disminuïts de l�Institut Català
d�Assistència i Serveis Socials de Barcelona o
bé per la Unitat de Selecció de la Diputació
de Barcelona (C/ Minerva, 4 £- Barcelona, 1a.
planta).#

5. Els/les aspirants que tinguin la condició
de funcionaris/àries públics estaran
exempts/es de justificar documentalment les
condicions i requisits ja demostrats i que no
requereixin actualització. Hauran de presen-
tar una certificació de l�Administració Públi-
ca de la qual depenguin que acrediti la seva
condició i altres circumstàncies de les quals
no hi hagi constància en el seu expedient
personal.#

6. Els/les aspirants que dins del termini
fixat, excepte casos de força major, no pre-
sentin la documentació, o de l�examen de la
qual es comprovi que no compleixen algun
dels requisits assenyalats a la base general
primera i en les corresponents bases específi-
ques, no podran ser contractats/des i
s�anul·laran les seves actuacions sens perjudi-
ci de la responsabilitat en què hagin incorre-
gut.#

Setena#

Contractació #

En tot allò relatiu a la contractació, perío-
de de prova i resta de condicions contrac-
tuals serà d�aplicació la legislació vigent en
matèria laboral.#

Vuitena#

Incompatibilitats#

En l�exercici de la funció pública atribuïda
a la plaça a la qual ha estat destinat, que pot
ser exercida en qualsevol punt de l�àmbit
provincial, serà aplicable a les persones con-
tractades la normativa vigent sobre el règim
d�incompatibilitats en el sector públic, en
compliment de la qual l�aspirant, abans d�in-
corporar£-se al servei de la Corporació, haurà
d�efectuar una declaració d�activitats i, si
s�escau, sol·licitar la compatibilitat en el for-
mulari que li facilitaran els Serveis de Recur-
sos Humans d�aquesta Diputació, o exercir,
altrament, l�opció prevista a l�article 10 de la
Llei 53/84 de 26 de desembre, a l�article 10
de la Llei 21/87, de 26 novembre i a l�article
337 del Decret 214/90.#

Novena#

Incidències #

1. Les llistes definitives d�admesos/es i
exclosos/es, la contractació dels/de les aspi-
rants proposats/des, així com les resolucions
per les quals es declara no superat el període
de prova, podran ser impugnats pels/per les
interessats/des, mitjançant la interposició de
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l�endemà de
la seva publicació en els Diaris Oficials.#
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2. Els actes i resolucions dels Tribunals
Qualificadors, en tant que es tracta d�òrgans
col·legiats dependents de la Presidència de la
Corporació, s�ajustaran als criteris que s�esta-
bleixen a l�article 114 de la LRJPAC.#

3. Els Tribunals estan facultats per resoldre
els dubtes o discrepàncies que s�originin
duran el desenvolupament del procés de
selecció.#

Disposició Addicional #

En allò que no estigui previst en les bases,
es procedirà segons el que determini el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya, i la resta de dispo-
sicions aplicables. S�aplicaran supletòriament
les bases generals de les convocatòries de
personal incloses en la darrera oferta pública
d�ocupació de la Diputació de Barcelona.#

Contra les Convocatòries i Bases, i d�acord
amb la LRJPAC i disposicions concordants,
podrà interposar£-se recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de dos mesos a partir
de la data de la seva publicació, davant la
Sala d�aquesta Jurisdicció del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya.#

Barcelona, 5 de desembre de 2000.#

El Director dels Serveis de Recursos
Humans, Antoni Saura Marin. #

ANNEX 2#

BASES ESPECÍFIQUES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER
A LA PROVISIÓ DE LES PLACES INCLOSES EN L�OFERTA
PÚBLICA D�OCUPACIÓ DE L�INSTITUT DE GESTIÓ
URBANÍSTICA I ACTIVITATS LOCALS (IGUAL) PER A
L�ANY 2000#

Procés selectiu I£-01/00#

És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir una plaça d�Ar-
quitecte, en l�àmbit d�urbanisme, de la planti-
lla laboral de l�Institut de Gestió Urbanística i
Activitats Locals, que es regirà per les bases
generals dels processos selectius exposades a
l�annex anterior i les bases específiques
següents:#

Primera#

Distribució del nombre de places#

La plaça convocada correspon al torn lliu-
re.#

Segona#

Condicions dels/de les aspirants i drets
d�examen #

1. A més de les condicions generals expo-
sades a la base general primera, els/les aspi-
rants han d�estar en possessió del títol d�ar-
quitecte/a.#

2. Els drets d�examen per a aquesta convo-
catòria es fixen en 1.700 pessetes.#

Tercera#

Procés selectiu#

El procediment de selecció serà el de con-
curs£-oposició, que es regirà per la base gene-
ral cinquena.#

Quarta#

Característiques de la plaça objecte de la

convocatòria #

Funcions bàsiques:#

* Assessorar a les entitats locals de la
província en matèria de gestió urbanística i
planejament.#

* Redacció de projectes de reparcel·lació,
plans parcials, plans especials i modifica-
cions puntuals de planejament.#

* Elaboració d�estudis urbanístics i de via-
bilitat d�actuacions urbanístiques.#

* Elaboració d�informes referents a expe-
dients de sol·licituds de llicències d�obres.#

* Elaboració d�estructures de la propietat
dels àmbits de les actuacions urbanístiques,
definint el contingut de les mateixes en
suport informàtic.#

* Anàlisi i disseny de tipologies d�habitat-
ges.#

* Redacció d�informes tècnics, valoracions
i col·laboració en la redacció d�informes jurí-
dics en matèria de gestió urbanística.#

* Elaborar gràfics, estadístiques i indica-
dors que permetin el seguiment de les activi-
tats que desenvolupa l�Institut.#

* Supervisar projectes i plans per tal d�as-
segurar la seva qualitat i adequació.#

* Dirigir i fer el seguiment dels plans i pro-
jectes assignats, aliens i/o de realització prò-
pia amb la supervisió del seu comandament.#

* Elaborar els plecs de condicions tècni-
ques dels contractes amb tercer i verificar els
seu contingut tècnic.#

* Altres funcions que, per disposició de la
Gerència de l�Institut o normatives vigents, li
siguin atribuïdes.#

Procés selectiu I£-02/00#

És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir una plaça de Tèc-
nic/a Superior Dret, en l�àmbit d�intervenció
en les activitats productives, de la plantilla
laboral de l�Institut de Gestió Urbanística i
Activitats Locals, que es regirà per les bases
generals dels processos selectius exposades a
l�annex anterior i les bases específiques
següents:#

Primera#

Distribució del nombre de places#

La plaça convocada correspon al torn lliu-
re.#

Segona#

Condicions dels/de les aspirants i drets
d�examen #

1. A més de les condicions generals expo-
sades a la base general primera, els/les aspi-
rants han d�estar en possessió del títol de lli-
cenciat/da en dret.#

2. Els drets d�examen per a aquesta convo-
catòria es fixen en 1.700 pessetes.#

Tercera#

Procés selectiu#

El procediment de selecció serà el de con-
curs£-oposició, que es regirà per la base gene-
ral cinquena.#

Quarta#

Característiques de la plaça objecte de la

convocatòria #

Funcions bàsiques:#

* Donar suport tècnic als ajuntaments, des
de la vessant jurídico£-administrativa, en
aspectes relacionats amb el sistema adminis-
tratiu de competència municipal en matèria
d�activitats, d�acord amb els criteris establerts
pel Cap d�activitats.#

* Elaborar i mantenir actualitzats els for-
mularis del sistema administratiu municipal
de l�atorgament, revisió i control de les acti-
vitats.#

* Assessorar en matèria jurídica i adminis-
trativa en l�elaboració i manteniment del pro-
grama informàtic de gestió d�activitats.#

* Col·laborar en l�elaboració i desenvolu-
pament del programa de formació per als
gestors municipals de l�àmbit de les activitats.#

* Mantenir els contactes necessaris amb
tercers per al desenvolupament de les seves
funcions.#

* Definir les prescripcions administratives
dels contractes a tercers per a l�assistència als
ajuntaments en matèria de gestió de les acti-
vitats.#

* Coordinar£-se amb altres unitats i tècnics
de l�Institut.#

* I, en general, totes aquelles de caràcter
similar que li siguin atribuïdes.#

Procés selectiu I£-03/00#

És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir dues places de
Tècnic/a Superior Dret, en l�àmbit d�urbanis-
me, de la plantilla laboral de l�Institut de
Gestió Urbanística i Activitats Locals, que es
regirà per les bases generals dels processos
selectius exposades a l�annex anterior i les
bases específiques següents:#

Primera#

Distribució del nombre de places#

Les places convocades corresponen al torn
lliure.#

Segona#

Condicions dels/de les aspirants i drets
d�examen #

1. A més de les condicions generals expo-
sades a la base general primera, els/les aspi-
rants han d�estar en possessió del títol de lli-
cenciat/da en dret.#

2. Els drets d�examen per a aquesta convo-
catòria es fixen en 1.700 pessetes.#

Tercera#

Procés selectiu#

El procediment de selecció serà el de con-
curs£-oposició, que es regirà per la base gene-
ral cinquena.#

Quarta#

Característiques de les places objecte de la
convocatòria #

Funcions bàsiques:#

* Assessorar i donar suport jurídic en
matèria de gestió urbanística, planejament,
disciplina urbanística i intervenció en l�ús del
sòl a entitats locals i altres institucions i orga-
nismes, així com a altres serveis de la Diputa-
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ció de Barcelona.#

* Elaborar informes jurídics en matèria
d�urbanisme en resposta a consultes efectua-
des per les entitats locals de la província de
Barcelona, així com a altres institucions i
organismes.#

* Redacció, tramitació i inscripció de pro-
jectes de reparcel·lació#

* Redacció i tramitació d�expedients d�ex-
propiació i de contribucions especials.#

* Redacció de convenis d�assistència amb
els ajuntaments de la província de Barcelona
en relació amb la matèria urbanística que
desenvolupa l�Institut, així com la seva modi-
ficació, pròrroga i rescissió.#

* Redacció i tramitació dels expedients de
contractació que es derivin de les assistències
que realitza l�Institut (acords, plecs de clàusu-
les, contractes, resolucions etc.).#

* Verificar els continguts jurídics i admi-
nistratius dels treballs encarregats a tercers.#

* Elaborar els informes i acords orgànics
de l�IGUAL #

* Redacció d�acords relatius a la tramitació
i gestió dels expedients del personal de l�Ins-
titut (contractació, incidències, complements
salarials, etc).#

* Mantenir els contactes necessaris amb
tercers (ajuntaments i altres administracions i
propietaris de sòl), així com realitzar gestions
relacionades amb les tasques que desenvolu-
pa l�Institut a altres organismes i institucions
(Registre de la Propietat, Registre Mercantil,
Comissió d�Urbanisme de Barcelona, etc.).#

* I, en general, totes aquelles de caràcter
similar que li siguin atribuïdes.#

Procés selectiu I£-04/00#

És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir una plaça d�Auxi-
liar Administratiu/va, en l�àmbit d�intervenció
en les activitats productives, de la plantilla
laboral de l�Institut de Gestió Urbanística i
Activitats Locals, que es regirà per les bases
generals dels processos selectius exposades a
l�annex anterior i les bases específiques
següents:#

Primera#

Distribució del nombre de places#

La plaça convocada correspon al torn lliu-
re.#

Segona#

Condicions dels/de les aspirants i drets
d�examen #

1. A més de les condicions generals expo-
sades a la base general primera, els/les aspi-
rants han d�estar en possessió del títol de gra-
duat escolar, formació professional de primer
grau o equivalent.#

2. Els drets d�examen per a aquesta convo-
catòria es fixen en 600 pessetes.#

Tercera#

Procés selectiu#

El procediment de selecció serà el de con-
curs£-oposició, que es regirà per la base gene-
ral cinquena.#

Quarta#

Característiques de la plaça objecte de la
convocatòria #

Funcions bàsiques:#

* Redacció de documents segons les ins-
truccions rebudes.#

* Transcriure i copiar documents.#

* Realitzar treballs de mecanografia.#

* Registrar, classificar i arxivar documents
i correspondència.#

* Atendre visites i trucades telefòniques,
responent aquelles consultes per a les que
està facultat, en relació a les peticions telefò-
niques i/o ofimàtiques dels Ajuntaments.#

* Seguiment de la tramitació administrati-
va de les assistències davant les Secretaries
dels Ajuntaments.#

* Comprovar i mecanitzar dades.#

* Realitzar operacions simples de càlcul.#

* Manejar els diferents equips d�oficina
d�acord amb les seves aplicacions.#

* Tramitar i fer el seguiment dels expe-
dients administratius que es porten de la uni-
tat, així com dels contactes amb tercers que
aquests requereixin.#

* Manejar bases de dades, fulls de càlcul i
qualsevol altra aplicació informàtica d�usuari
per tal de donar resposta a les necessitats de
la unitat.#

* Mantenir actualitzat l�arxiu i les bases de
dades informàtiques de la unitat.#

* Suport a les tasques ofimàtiques d�Activi-
tats.#

* I, en general, totes aquelles de caràcter
similar que li siguin atribuïdes.#

Barcelona, 5 de desembre de 2000.#

El Director dels Serveis de Recursos
Humans, Antoni Saura Marin. #

062000041300
A

Servei de Serveis Generals#

ANUNCI#

En virtut de l�acord adoptat per la Comis-
sió de Govern d�aquesta Diputació de Barce-
lona, en sessió de data 30 de novembre de
2000, s�anuncia concurs públic d�acord amb
el següent detall:#

1. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Diputació de Barcelona.#

b) Dependència que tramita l�expedient:
Servei de Contractació i Inventari, Unitat de
Contractació General.#

c) Número de l�expedient: 262.1.380/
2000.#

2. Objecte del contracte#

a) Descripció de l�objecte: Contractació
dels �Treballs de desenvolupament de la 1a
fase del sistema de serveis domiciliaris (SER-
DOM)�, promoguda pel Servei d�Informàtica
i Telecomunicacions.#

b) Divisió per lots i número: No es divi-
deix per lots.#

c) Lloc d�execució: Província de Barcelo-
na.#

d) Termini d�execució: Veure Plec de
Clàusules Administratives Particulars.#

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació #

a) Tramitació: Ordinària.#

b) Procediment: Obert.#

c) Forma: Concurs.#

4. Pressupost base de licitació#

El preu màxim de la contractació es fixa
en la quantitat de divuit milions (18.000.000)
de Pta. (108.180,18 EUR) IVA inclòs.#

5. Garanties#

Provisional: Per a prendre part en el con-
curs, s�haurà de constituir una garantia provi-
sional consistent en la quantitat de 360.000
pessetes.#

Definitiva: La garantia definitiva a consti-
tuir serà la corresponent al 4% de l�import
d�adjudicació.#

6. Obtenció de documentació e informació#

a) Entitat: Diputació de Barcelona.#

b) Domicili: Rambla Catalunya, 126 7a
planta.#

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.#

d) Telèfon: 93 402.25 64.#

e) Telefax: 93 402.22.73. Adreça Internet:
http://www.diba.es/licitacions#

f) Data límit d�obtenció de documents i
informació: Tots els dies feiners de 10 a 12
hores del matí, a la Secció de Contractació
del Servei de Contractació i Inventari i durant
el termini de vint dies naturals comptadors
des de l�endemà de la publicació de l�anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. En el cas
que el termini finalitzi en dissabte, diumenge
o festiu, finalitzarà el primer dia hàbil
següent.#

7. Requisits específics del contractista#

Els que s�indiquen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.#

8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació#

a) Data límit de presentació: Tots els dies
feiners de 10 a 12 hores del matí, a la Secció
de Contractació del Servei de Contractació i
Inventari i durant el termini de vint dies natu-
rals comptadors des de l�endemà de la publi-
cació de l�anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA. En el cas que el termini finalitzi en
dissabte, diumenge o festiu, finalitzarà el pri-
mer dia hàbil següent.#

b) Documentació a presentar: La docu-
mentació per a prendre part en la licitació es
presentarà en 3 sobres, de conformitat amb el
que s�estipula al Plec de Clàusules Adminis-
tratives Particulars.#

c) Lloc de presentació: Diputació de Bar-
celona. Servei de Contractació i Inventari,
Secció de Contractació £- Rbla. de Catalunya,
núm. 126, 7a. planta. £- 08008£-Barcelona. Les
proposicions enviades per correu, s�hauran
de lliurar a l�oficina de Correu dins del termi-
ni de l�apartat a) anterior, i s�anunciaran el
seu enviament mitjançant telex, telegrama o
fax a aquest Servei de Contractació i Inventa-
ri com a màxim l�últim dia de l�esmentat ter-
mini.#
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d) Termini durant el qual el licitador res-
tarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres
mesos a comptar des de la data d�obertura de
les pliques de l�oferta econòmica.#

e) Admissió de variants: No#

9. Obertura de les ofertes#

a) Entitat: Diputació de Barcelona.#

b) Domicili: Rambla Catalunya, 126.#

c) Localitat: Barcelona.#

d) Data: L�obertura de la documentació
serà el primer dimecres hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les
pliques, i l�econòmica així com la de les
referències tècniques tindrà lloc el dimecres
següent al de l�obertura de la documentació.
En el cas que fos festiu, l�obertura tindrà lloc
el primer dia hàbil següent. Aquesta darrera
sessió serà oberta al públic.#

e) Hora: 12.30 hores.#

10. Altres informacions#

La quantitat per la que sigui adjudicat el
treball es farà efectiva amb càrrec a la partida
2486 2230000 324.A1 22706 del pressupost
corporatiu de l�any 2000.#

11. Despesa de l�anunci#

Serà a càrrec de l�adjudicatari.#

Barcelona, 5 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep Ma. Esquerda Roset.#

062000041298
A

Servei de Suport Jurídic Intern 
i a Organismes#

ANUNCI CORRECCIÓ D�ERRADES#

Advertides errades en les publicacions
efectuades en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona núm. 275, Annex I,
de 16 de novembre de 2000, relatives als
Estatuts dels Organismes Autònoms de la
Diputació de Barcelona que s�indicaran, es
procedeix a l�oportuna rectificació.#

FLOR DE MAIG#

Article 6 (pàgina 6)#

On diu: El Consell General.#

La Junta de Govern.#

La Presidència.#

La Vicepresidència.#

La Gerència.#

Ha de dir: a) El Consell General.#

b) La Junta de Govern.#

c) La Presidència.#

d) La Vicepresidència.#

e) La Gerència.#

Article 14 (pàgina 7)#

On diu: �e) Exercir tot tipus d�accions...�; #

Ha de dir: �d) Exercir tot tipus d�ac-
cions...�.#

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA#

Article 18 (pàgina 13)#

On diu: �e.1) De subministraments...�;#

Ha de dir: �e.2) De subministraments...�#

INSTITUT D�EDICIONS#

Article 11 (pàgina 18)#

On diu: �l.1. Que no s�ampliï el nombre
de quatre anualitats,...�;#

Ha de dir: �o.1. Que no s�ampliï el nom-
bre de quatre anualitats,...�#

On diu: �l.2. Que, en relació amb les
inversions...�;#

Ha de dir: �o.2. Que, en relació amb les
inversions...�#

Barcelona, 4 de desembre de 2000 #

El Secretari, Josep M. Esquerda Roset.#

062000041027
A

Servei de Suport Jurídic Intern 
i a Organismes#

ANUNCI CORRECCIÓ D�ERRADES#

Advertides errades en la publicació efec-
tuada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona núm. 275, Annex I, de 16 de
novembre de 2000, relativa a les modifica-
cions introduïdes en el Reglament Orgànic
de la Diputació, es procedeix a l�oportuna
rectificació.#

Article 4#

On diu: �El President exerceix les com-
petències...�#

Ha de dir: �2. El President exerceix les
competències...�#

Article 9#

On diu: �La Comissió de govern serà for-
mada...�#

Ha de dir: �1. La Comissió de govern serà
formada...�#

Article 10#

On diu: �El President i els Diputats...�#

Ha de dir: �1. El President i els Diputats...�#

On diu: �El Ple exerceix les competèn-
cies...�#

Ha de dir: �2. El Ple exerceix les com-
petències...�#

Article 44 (...)#

On diu: �2. Correspon al Ple de la Diputa-
ció de Barcelona l�adopció dels acords d�a-
provació que, en relació amb els organismes
autònoms d�ella depenents, facin referència a
les matèries següents:#

L�aprovació i la modificació dels Estatuts.#

L�aprovació de les ordenances i els regla-
ments.#

L�aprovació i modificació dels Pressupos-
tos i l�aprovació dels comptes, tot això d�a-
cord amb allò que es disposa a la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals i les bases d�e-
xecució del pressupost.#

El control i la fiscalització dels òrgans de
govern i l�administració...�#

Ha de dir: : �2. Correspon al Ple de la
Diputació de Barcelona l�adopció dels acords
d�aprovació que, en relació amb els organis-
mes autònoms d�ella depenents, facin
referència a les matèries següents:#

a) L�aprovació i la modificació dels Esta-
tuts.#

b) L�aprovació de les ordenances i els
reglaments.#

c) L�aprovació i modificació dels Pressu-
postos i l�aprovació dels comptes, tot això
d�acord amb allò que es disposa a la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i les bases
d�execució del pressupost.#

d) El control i la fiscalització dels òrgans
de govern i l�administració...�#

Barcelona, 4 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep M. Esquerda Roset.#

062000041376
A
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ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA#

Entitat Metropolitana del Transport#

ANUNCI#

El Consell Metropolità de l�Entitat Metro-
politana del Transport, a la sessió celebrada

el 9 de novembre de 2000, va aprovar l�ex-
pedient 492/00 de modificació de crèdit dins
del Pressupost de 2000 per aplicació del
romanent líquid de tresoreria i per transferèn-
cia entre partides amb diferent grup de fun-
ció, d�acord amb el resum següent:#

§ § § (xifres en pessetes)#

Aplicació§
Crèdit 
inicial§

Augments/
disminucions§

Crèdit 
definitiu#

ESTAT D�INGRESSOS#

87001 0: Aplicació romanent de
tresoreria per a suplements de
crèdit§ 260.619.452§ 118.000.000§ 378.619.452#

ESTAT DE DESPESES#

22708 121 2: Despeses de ges-
tió recàrrec IBI§ 40.000.000§ 57.000.000§ 97.000.000#

§ § § (xifres en pessetes)#

Aplicació§
Crèdit 
inicial§

Augments/
disminucions§

Crèdit 
definitiu#

31000 020 3: Interessos de crè-
dits a llarg termini§ 59.000.000§ £-10.000.000§ 49.000.000#

31200 020 3: Interessos d�opera-
cions a curt termini§ 30.000.000§ £-29.000.000§ 1.000.000#

47001 513 4: Aportacions ofer-
tes del transport§ 2.400.000.000§ 100.000.000§ 2.500.000.000#

Total:§ § 118.000.0000§ #

D�acord amb l�article 158 de la Llei
39/1988, i amb l�article 38 del RD 500/1990,
no havent£-se presentat al·legacions durant el
període de quinze dies d�informació pública,
es fa públic que l�expedient de modificació
de crèdit ha quedat aprovat definitivament.#

Barcelona, 12 de desembre de 2000.#

El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.#

062000041332
A

Entitat Metropolitana del Transport#

ANUNCI#

El Consell Metropolità de l�Entitat Metro-

politana del Transport, a la sessió celebrada
el passat 5 d�octubre de 2000, va aprovar
l�expedient de modificació de crèdit dins del
Pressupost de 2000 per aplicació del roma-

nent líquid de tresoreria, d�acord amb el
resum següent:#

§ § § (xifres en pessetes)#

Aplicació§
Crèdit 
inicial§

Augments/
disminucions§

Crèdit 
definitiu#

ESTAT D�INGRESSOS#

87001 0: Aplicació romanent de
tresoreria per a suplements de
crèdit§ 0§ 260.619.452§ 260.619.452#

§ § § (xifres en pessetes)#

Aplicació§
Crèdit 
inicial§

Augments/
disminucions§

Crèdit 
definitiu#

ESTAT DE DESPESES#

46700 513 4: Aportació a comp-
te ATM/TMB§ 4.455.523.913§ 74.059.452§ 4.529.583.365#

47001 513 4: Aportacions ofer-
tes del transport§ 2.213.440.000§ 186.560.000§ 2.400.000.000#

Total:§ § 260.619.452§ #

D�acord amb l�article 158 de la Llei
39/1988, i amb l�article 38 del RD 500/1990,
aquest acord de modificació de crèdit ha
quedat definitivament aprovat, en no haver£-
se presentat al·legacions durant el període de
quinze dies d�informació pública.#

Barcelona, 12 de desembre de 2000.#

El Secretari general acctal., Sebastià Grau i
Àvila.#

062000041331
A

Entitat Metropolitana del Transport#

EDICTE#

En compliment del que es disposa a l�arti-

cle 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es fa públic que, per acord del Con-
sell Metropolità de l�Entitat Metropolitana del

Transport de 9 de novembre de 2000, es va
aprovar el projecte de conveni marc per a
delegar a favor dels Ajuntaments del seu
àmbit territorial la gestió, liquidació, inspec-
ció i recaptació del recàrrec metropolità del
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transport en forma conjunta amb l�impost de
béns immobles, la part dispositiva del qual és
la següent:#

PROJECTE DE CONVENI£-MARC#

GESTIÓ CONJUNTA#

(...)#

Acorden i convenen #

Primer. £- 1. L�Ajuntament de ....................
realitzarà, en forma conjunta amb l�Impost
municipal de Béns Immobles (en endavant
IBI), la gestió tributària i la recaptació, en
períodes voluntari i executiu, del recàrrec
metropolità del transport, en el seu àmbit
municipal.#

2. Aquesta delegació comprèn en forma
enunciativa i no exhaustiva , entre d�altres,
l�exercici de les següents competències i fun-
cions:#

a) Aprovar el padró tributari i llistat cobra-
tori corresponent.#

b) Publicar l�anunci de cobrament.#

c) Notificar els deutes tributaris en període
voluntari en forma edictal.#

d) Aprovar i notificar les liquidacions
directes derivades de les variacions que es
puguin produir en els elements tributaris.#

e) La resolució dels recursos i reclama-
cions que s�interposin en relació a la gestió
tributària del recàrrec.#

f) El cobrament, en període voluntari dels
deutes tributaris.#

g) La devolució dels ingressos indeguts
que es puguin produir, en l�exercici de 2001
i successius.#

h) Dictar la corresponent providència de
constrenyiment, en relació als deutes impa-
gats en període voluntari, i liquidar el recà-
rrec corresponent i els interessos moratoris.#

i) El cobrament en període executiu, dels
deutes tributaris corresponents.#

j) La resolució dels recursos que s�interpo-
sin en relació a la recaptació del tribut.#

3. A més l�Ajuntament està facultat per a
determinar com a sistema de gestió tributària
el de autoliquidació, en cas de ja utilitzar£-lo
per l�IBI i amb la mateixa extensió que per a
l�impost municipal.#

Segon. £- En concepte de compensació
econòmica pel cost que originarà aquesta
gestió, l�Ajuntament de .................... per-
cebrà un percentatge igual al que la Diputa-
ció de Barcelona satisfà per la recaptació del
recàrrec provincial sobre l�impost municipal
d�activitats econòmiques.#

Tercer. £- Els terminis d�ingrés de la recap-
tació en voluntària del recàrrec metropolità
del transport seran els següents:#

Abans del dia 20 del mes següent al de l�a-
cabament del període voluntari, s�efectuarà
un ingrés a compte, per import del 90 per
100 de la recaptació realitzada.#

El 10 per 100 restant, un cop efectuades
les devolucions que procedeixin, serà ingres-
sat abans de finalitzar l�exercici econòmic.#

L�incompliment de l�obligació d�ingrés
determinarà l�exigència de l�interès legal.#

Quart. £- Per la Intervenció Municipal,

abans del 30 de juny, es lliurarà a l�Entitat
Metropolitana del Transport certificació com-
prensiva dels següents extrems:#

a) Import total del padró posat al cobra-
ment de l�Impost sobre Béns Immobles amb
indicació del valor cadastral total.#

b) Import total del recàrrec metropolità
posat al cobrament.#

També, abans del 31 de desembre, la
intervenció municipal lliurarà certificació del
valor cadastral de les �altes£-abonarés� liqui-
dats a l�exercici i de l�import del recàrrec
metropolità corresponent.#

Cinquè. £- Trimestralment, el Tresorer
Municipal lliurarà a l�Entitat Metropolitana
del Transport l�estat de recaptació dels valors
en executiva, referits al recàrrec metropolità.#

La quantitat líquida en aquest període exe-
cutiu recaptada dins del trimestre amb els
recàrrecs i interessos de demora correspo-
nents, es lliurarà a l�Entitat Metropolitana del
Transport dins dels deu dies del mes següent,
a la finalització del trimestre natural.#

Sisè. £- Els imports recaptats per l�Ajunta-
ment, tant en voluntària com en executiva,
s�ingressaran en els terminis anteriorment
assenyalats en el compte corrent que desig-
narà l�Entitat Metropolitana del Transport.#

Setè. £- La duració d�aquest conveni s�esta-
bleix per a l�exercici econòmic de 2001.
Finalitzat aquest i en tant estigui vigent el
recàrrec metropolità, s�entendrà prorrogat
tàcitament si cap de les dues parts no el
denuncien per tot el mes d�octubre i per a
l�exercici econòmic següent.#

Vuitè. £- L�Entitat Metropolitana del Trans-
port podrà dictar instruccions tècniques de
caràcter general sobre el recàrrec, així com
aconseguir, en qualsevol moment informació
sobre la gestió municipal, en el termes esta-
blerts a l�article 27 de la Llei 7/85, de 2 d�a-
bril, reguladora de les Bases del Règim Local.
L�Entitat Metropolitana del Transport elabo-
rarà també els �models normalitzats� de
declaració escaients per a facilitar la gestió
municipal.#

Novè. £- La gestió del recàrrec metropolità
es comptabilitzarà per l�Ajuntament de
......................... com a operació no pressu-
postària.#

Desè. £- L�Entitat Metropolitana del Trans-
port autoritza expressament a l�Ajuntament
....................... perquè pugui gestionar la
recaptació del recàrrec metropolità mit-
jançant qualsevol de les formes admeses a la
vigent legislació per a recaptar l�Impost sobre
els Béns Immobles, i per tant a efectuar les
delegacions en els Organismes que consideri
escaients, sempre donant compte d�aquestes
últimes a l�Entitat Metropolitana del Trans-
port.#

Onzè. £- Alternativament al pagament mit-
jançant el rebut de l�IBI, els contribuents que
així ho sol·licitin poden satisfer llurs quotes
del recàrrec del transport mitjançant liquida-
ció anual en rebut separat.#

En aquest cas, als contribuents els hi serà
notificada per l�Entitat la quota anual del
recàrrec del transport en forma col·lectiva, a
partir de la informació que lliurarà l�Ajunta-

ment de ....................., amb indicació dels
terminis de pagament en període voluntari.
Finalitzat aquest, la Tresoreria de l�Entitat dic-
tarà la corresponent providència de constren-
yiment respecte dels deutes impagats.#

Barcelona, 20 de novembre de 2000.#

El Secretari general acctal (signatura il·legi-
ble).#

062000039601
A
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CONSELLS COMARCALS#

Anoia#

EDICTE#

No havent£-se presentat cap reclamació

contra l�expedient número 01/00 de modifi-
cació de crèdit en el pressupost de 2000, es
considera definitivament aprovat.#

Les modificacions acordades a nivell de
capítols són les següents:#

CRÈDIT EXTRAORDINARI#

Funció§Partida§Concepte§ Import#

121§ 623.00§ Inversió maquinària, instal·lacions i

utillatge§ 248.704#
Total aplicació del romanent de tresoreria exercici

1999§ 248.704#

SUPLEMENTS DE CRÈDIT#

Funció§Partida§Descripció§ P. inicial§ Modificació§ Total#

Capítol £- 2 / Funcional £- 1#
121§ 220,00§ Material oficina§ 1.750.000§ 662.575§ 2.412.575#
121§ 222,00§ Com. Telefòniques§ 2.500.000§ 1.020.419§ 3.520.419#
121§ 225,00§ Tributs§ 750.000§ 844.797§ 1.594.797#
121§ 226,01§ At. Protocolàries§ 1.500.000§ 3.876.774§ 5.376.774#
121§ 226,02§ Publicitat i propaganda§ 1.000.000§ 4.480.273§ 5.480.273#
121§ 227,06§ Est. treballs tècnics§ 1.400.000§ 652.052§ 2.052.052#

Total§ 11.536.890§ #

Capítol £- 2 / Funcional £- 2#
223§ 213,00§ Rep. Mant. Emissores§ 50.000§ 40.000§ 90.000#

Total§ 40.000§ #

Capítol £-2 / Funcional £- 3#
313§ 231,00§ Locomoció Ser. Socials§ 4.500.000§ 661.258§ 5.161.258#
321§ 226,08§ Fira de setembre§ 300.000§ 267.240§ 567.240#

Total§ 928.498§ #

Funció§Partida§Descripció§ P. inicial§ Modificació§ Total#

Capítol £-3 / Funcional £- 0#
011§ 310,01§ Interessos Op. Crèdit§ 3.619.000§ 837.643§ 4.456.643#
011§ 349,01§ Avals§ 1.000.000§ 1.295.368§ 2.295.368#

Total§ 2.133.011§ #
Capítol £- 6 / Funcional £- 1#

121§ 625,00§ Mobiliari§ 1.000§ 800.000§ 801.000#
121§ 626,00§ Equips informàtics§ 1.000§ 3.627.256§ 3.628.256#

Total§ 4.427.256§ #
Resum per capítols i funcionals#
Capítol £- 2 / Funcional £- 1§ 11.536.890§ #
Capítol £- 2 / Funcional £- 2§ 40.000§ #
Capítol £- 2 / Funcional £- 3§ 928.498§ #
Capítol £- 3 / Funcional £- 0§ 2.133.011§ #
Capítol £- 6 / Funcional £- 1§ 4.427.256§ #

Total aplicació del romanent de tresoreria exercici 1999§ 19.065.655§ #

Igualada, 4 de desembre de 2000.#

El President (signatura il·legible).#

062000041022
A

Osona#

EDICTE#

Edicte del Consell Comarcal d�Osona,
sobre la modificació de la plantilla de perso-
nal.#

El Consell Comarcal d�Osona, en sessió
plenària del dia 28 de juny de 2000, va apro-
var la modificació de la plantilla de personal
que tot seguit es detalla:#

«1r. Modificar la plantilla de personal d�a-
quest Consell Comarcal per a l�exercici de
2000, amb la inclusió dins de la plantilla del
personal laboral dels següents llocs de tre-
ball:#

Tècnic mig:#

a) Categoria laboral: Tècnic de grau mig.#

b) Denominació del lloc de treball: Tècnic
adscrit al Servei del Pla Integral de gestió de
purins.#

c) Nivell de titulació: Títol de tècnic de
grau mig en agronomia o ciències ambien-
tals.#

d) Nombre de vacants: Una.#

e) Vacant reservada a promoció interna:
No.#

f) Sistema de selecció: Concurs£-oposició.#

Auxiliar administratiu:#

a) Categoria laboral: Auxiliar administra-
tiu.#

b) Denominació del lloc de treball: Auxi-
liar administratiu, adscrit al Servei del Pla
Integral de gestió de purins.#

c) Nivell de titulació: Graduat escolar, for-
mació professional de primer grau o equiva-
lent.#

d) Nombre de vacants: Una.#

e) Vacant reservada a promoció interna:
No.#

f) Sistema de selecció: Concurs£-oposició.#

2. Modificar la plantilla de personal d�a-
quest Consell Comarcal per a l�exercici de
2000, incrementant en mitja jornada el lloc
de treball de tècnic químic, adscrit al Servei
d�Inspecció d�aigües residuals i anàlisis, que
en conseqüència passarà a ser de jornada
complerta d�acord amb les característiques
següents:#

Tècnic químic:#

a) Categoria laboral: Tècnic químic.#

b) Denominació del lloc de treball: Tècnic
químic, adscrit al Servei d�Inspecció d�aigües
residuals, anàlisis i gestió del Pla de purins.#

c) Nivell de titulació: Títol de tècnic de
grau mig en química, farmàcia o biologia.#

d) Nombre de vacants: Una.#

e) Vacant reservada a promoció interna:
No.#

f) Sistema de selecció: Concurs£-oposició.»#

El que es fa públic de conformitat amb els
articles 27 i 28 del Reglament de personal al

servei de les Entitats Locals.#

Vic, 30 de novembre de 2000.#

El Gerent, Jaume Portús i Arimany.#

062000041296
A
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AJUNTAMENTS#

Abrera#

EDICTE#

Es fa públic als efectes oportuns que l�A-
juntament d�Abrera ha dictat els següents
actes:#

Resolució núm. 5461 adoptada per Decret
de l�Alcaldia en data 30.11.00, recaiguda a
l�expedient de despesa núm. 101/2000, per
la qual s�aprova el plec de condicions que
regirà l�adjudicació i execució del contracte
que tot seguit es detalla:#

* Contracte Major (Contractació / Plec
núm. 041200RS2679).#

* Aplic. Pressup: D035.412.22601 (Exerc:
2000).#

* Efectes Comptables: Autorització de des-
pesa.#

* Resum: Segons Decret 390/1996 d�1 de
març.#

A. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Ajuntament d�Abrera.#

b) Dependència que tramita l�expedient:
Secció Econòmica Financera.#

c) Número d�expedient: 101/2000 de des-
pesa.#

d) Òrgan contractant: Comissió de
Govern. #

B. Objecte del contracte#

a) Descripció: Metge adjunt del Servei de
Planificació Familiar d�Abrera, Àrea Bàsica
de Salut núm. 5.#

C. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació #

a)  Procediment: Obert.#

b)  Forma: Concurs.#

D. Pressupost base de licitació#

a) Import total 2001£-2002: 4.273.272 pes-
setes (388.479,27 EUR).#

E. Termini d�execució#

Dos anys, comptats des de l�1.01.2001 fins
al 31.12.2002, prorrogable per dos anys més.#

F. Obtenció de documentació i informació#

a) Dependència: Secció Econòmica Finan-
cera de l�Ajuntament d�Abrera.#

b) Adreça: Pl. Constitució, núm. 1, 08630
Abrera #

c) Telèfons: (93) 770 03 25 £- (93) 770 01
01.#

d) Fax: (93) 770 26 12.#

e) Correu electrònic: abrera@ diba.es#

G. Requisits específics del contractista#

a) Títol de llicenciat en medicina i cirur-
gia.#

b) Experiència professional en unitats de
Planificació Familiar.#

H. Presentació d�ofertes o sol·licituds per
participar£-hi#

a) Data límit de presentació.#

b) Documentació que s�ha de presentar:
veure plec de condicions particulars.#

c) Lloc on s�ha de presentar: Registre
General de l�Ajuntament d�Abrera.#

I. Obertura d�ofertes#

a) Lloc: Casa Consistorial Pl. Constitució
núm. 1, CP 08630 £- Abrera.#

b) Hora i data: a les 14.15 h. del mateix
dia en què finalitzi la presentació d�ofertes.#

J. Despeses#

a) Dels anuncis: sense càrrec per l�adjudi-
catari.#

b) Plecs de condicions particulars: gratuït.#

c) Plec de condicions generals: 1.040 pes-
setes.#

La documentació tècnica i jurídica del
contracte estarà a disposició dels interessats a
les oficines municipals en horari d�atenció al
públic fins la finalització del termini de pre-
sentació d�ofertes.#

Recursos: Contra la resolució indicada que
posa fi i exhaureix la via administrativa es
poden interposar els següents recursos: #

£- Recurs de reposició potestatiu davant
aquesta Alcaldia en el termini d�un mes,
comptat a partir del dia següent a la publica-
ció d�aquest acte.#

£- Contenciós administratiu davant la Sala
d�aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l�endemà de la
publicació d�aquest acte.#

£- Qualsevol altre que considereu oportú i
sigui procedent de conformitat amb la nor-
mativa vigent.#

Publicació : Aquest edicte núm. 652
(041200RS2679) serà publicat: al Tauler d�a-
nuncis de l�Ajuntament d�Abrera i BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Abrera, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Félix D. Chico Vara. El Secreta-
ri, Alfonso C. Díaz Rodríguez.#

022000041000
A

Badalona#

EDICTE#

El Ple de l�Ajuntament , en la sessió de 28
de novembre de 2000, va aprovar inicial-
ment la Modificació del Pla General Metro-
polità en l�illa delimitada pels carrers Eduard
Marquina, Jacinto Benavente, Lola Anglada i
la Riera de Canyadó. (N/R: 16/D2£-00) (9.60).#

L�acord d�aprovació inicial de la Modifica-
ció del Pla General Metropolità se sotmet a
informació pública durant el termini d�un
mes, a comptar des de l�endemà de la publi-
cació d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, per tal que els interessats
puguin formular les al·legacions que conside-
rin adients. L�expedient tècnic i administratiu
es pot consultar al Departament de Plànol de
la Ciutat, de l�Àrea d�Urbanisme i Habitatge.
(c. Francesc Layret, 101£-107, 1r.).#

Badalona, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcaldessa, p.d., el Regidor de l�Àrea

d�Urbanisme i Habitatge, Francesc López i
Guardiola. #

022000041056
A

Badalona#

EDICTE#

El Ple de l�Ajuntament, en la sessió de 28
de novembre de 2000, va acordar sotmetre a
informació pública els treballs d�elaboració
mitjançant avanç de planejament amb caràc-
ter previ a la modificació puntual del Pla
General Metropolità del sector de planeja-
ment de sòl urbanitzable no programat clau
21 situat sobre l�indret anomenat �Can
Trons�. Així mateix, va acordar suspendre pel
termini d�un any l�atorgament de llicències
de parcel·lació, d�edificació i d�enderroca-
ment en l�àmbit d�aquest instrument d�orde-
nació urbanística, que comprèn la totalitat de
l�àmbit del sector urbanitzable no programat
clau 21 existent sobre les finques de �Can
Dimoni� i �Can Trons� i part de �Can Ribó� a
300 metres a ponent de les Colònies del Can-
yet amb accés des del camí de la Conreria
provenint de la carretera de Badalona BV£-
5001 amb una extensió aproximada de 12,50
Ha. (N/R: 58/D6£-00) (9.60).#

L�acord d�aprovació avanç de planejament
Modificació del Pla General Metropolità se
sotmet a informació pública durant el termini
de trenta dies, a comptar des de l�endemà de
la publicació d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal que els interessats
puguin formular les al·legacions que conside-
rin adients. L�expedient tècnic i administratiu
es pot consultar al Departament de Plànol de
la Ciutat, de l�Àrea d�Urbanisme. (c. Francesc
Layret, 101£-107, 1r.).#

Badalona, 30 de novembre de 2000.#

L�Alcaldessa, p.d., el Regidor de l�Àrea
d�Urbanisme i Habitatge, Francesc López i
Guardiola. #

022000041057
A

Badalona#

ANUNCI#

Per acord de la Comissió de Govern de
data 21 de novembre de 2000, es va aprovar,
amb caràcter inicial, el Projecte d�execució
de l�aparcament subterrani a la Plaça Manel
Valls i Gorina, el qual ha estat redactat per
l�arquitecte Ramon Llopart i Ricart i promo-
gut per la Societat Municipal Engestur, S.A. El
pressupost consignat al projecte puja a la
quantitat de 352.321.002 pessetes
(2.117.491,87 EUR).#

Aquesta aprovació inicial, tal com disposa
l�article 219, punt 2 de la Llei 8/1987, de 15
d�abril, Municipal i de Règim Local de Cata-
lunya, ha d�ésser publicada al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, i el Projecte quedarà
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sotmès a informació pública pel termini de
trenta dies naturals, (durant els quals, podrà
ésser examinat al Departament de Projectes
de l�Àrea d�Urbanisme i Habitatge), perquè
puguin presentar£-se reclamacions i/o al·lega-
cions. En cas de no haver£-hi cap, i per dispo-
sició del mateix acord d�aprovació inicial, el
Projecte estarà aprovat definitivament.#

Badalona, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcaldessa, p.d., el Regidor d�Urbanisme
i Habitatge, Francesc López i Guardiola.#

022000041060
A

Badalona#

Recaudación Ejecutiva Municipal#

EDICTO#

La Tesorera municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Badalona,#

Hace saber: Que los sujetos pasivos que a
continuación se relacionan figuran como
deudores a este Ayuntamiento por los
siguientes débitos:#

NÚM. RECIBO§ AÑO§ CONCEPTO§
IMPORTE

PRAL. (PTAS)#

DEUDOR: CARULLA LLAVERIA, MARIA PIA (49024 AUM)#
01910088419§ 1999§ I.B.I.§ 61.029#
01810084141§ 1998§ I.B.I.§ 63.617#
01710082884§ 1997§ I.B.I.§ 62.564#
01610081048§ 1996§ I.B.I.§ 60.464#
DEUDOR: GARCIA GONZALEZ, GERARDO (49031 AUM)#
01910088276§ 1999§ I.B.I.§ 69.961#
03910055859§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 20.900#
03910046669§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 20.900#
03910032405§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 9.900#
01810083998§ 1998§ I.B.I.§ 73.041#
03810036788§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 9.700#
03810053025§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 20.500#
03810063502§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 20.500#
01710082741§ 1997§ I.B.I.§ 71.949#
03710071204§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 20.100#
03710059252§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 20.100#
03710040809§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 9.500#
01610080905§ 1996§ I.B.I.§ 69.535#
03610084421§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 19.390#
03610070680§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 19.390#
03610049369§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 9.185#
DEUDOR: GINES ROMERO, PILAR (48998 AUM)#
01910088267§ 1999§ I.B.I.§ 69.961#
03910017961§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 1.300#
01810083989§ 1998§ I.B.I.§ 73.041#
03810020463§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 1.250#
01710082732§ 1997§ I.B.I.§ 71.949#
03710022703§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 1.200#
DEUDOR: GUERRERO MUÑOZ, MANUELA (58699 AUM)#
03810022316§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 20.500#
03710024730§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 20.100#
64970057408§ 1997§ MULTES§ 9.000#
DEUDOR: JURADO MARTIN, JUAN (90684 AUM)#
01910088458§ 1999§ I.B.I.§ 61.126#
04990886144§ 1999§ PLUS£-VALUA§ 36.773#
04000954786§ 1999§ PLUS£-VALUA§ 31.377#
0400954784§ 1999§ PLUS£-VALUA§ 130.141#
DEUDOR: MARTINEZ BORRAS, JORGE (48974 AUM)#
03710043451§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 20.100#
DEUDOR: MUÑOZ GUIJARRO, MIGUEL (31625 AUM)#
64960056766§ 1996§ MULTES§ 15.000#
DEUDOR: PEREZ LOPEZ DE SAAVEDRA, Mª CONCEPCION (49047
AUM)#
01910088264§ 1999§ I.B.I.§ 66.131#
03910085208§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 9.900#
03810097597§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 9.700#
01810083986§ 1998§ I.B.I.§ 69.044#
01710082729§ 1997§ I.B.I.§ 68.011#
DEUDOR: RODRIGUEZ JIMENEZ, PILAR (48965 AUM)#
16010024417§ 2000§ CONS.CEMENTIRI§ 4.400#
16910024016§ 1999§ CONS.CEMENTIRI§ 4.400#
16810023594§ 1998§ CONS.CEMENTIRI§ 4.300#
16710022981§ 1997§ CONS.CEMENTIRI§ 4.200#
1130047659§ 1993§ BROSSA§ 6.125#
DEUDOR: RUCHE, S.L. (59448 MMH)#
10910011221§ 1999§ I.A.E.§ 51.240#
10910011220§ 1999§ I.A.E.§ 42.552#
10910011222§ 1999§ I.A.E.§ 41.636#
03910052450§ 1999§ VEHICLES§ 13.530#
10010011411§ 2000§ I.A.E.§ 41.921#
10010011410§ 2000§ I.A.E.§ 51.599#
10010011412§ 2000§ I.A.E.§ 42.843#

NÚM. RECIBO§ AÑO§ CONCEPTO§
IMPORTE

PRAL. (PTAS)#

DEUDOR: SEVILLANO VALLE, JUAN (31924 AUM)#
03910061111§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 20.900#
16910027120§ 1999§ CONS.CEMENTIRI§ 1.500#
03810069530§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 20.500#
03710077999§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 20.100#
03710020035§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 9.500#
01710082924§ 1997§ I.B.I.§ 62.564#
03970772570§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 19.390#
03610024764§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 9.185#
DEUDOR: ZABALLOS BORROMEO, SALVADOR (59116 AUM)#
01010092025§ 2000§ I.B.I.§ 51.373#
01910088463§ 1999§ I.B.I.§ 54.748#
01810084185§ 1998§ I.B.I.§ 57.069#
01710082928§ 1997§ I.B.I.§ 56.124#
DEUDOR: CODARGA, SDAD. COOP. C.L. (117941 TPP)#
03610044919§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 24.155#
03610014143§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 22.450#
03610006541§ 1996§ I.M.V.T.M.§ 11.395#
03710037083§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 25.000#
03710012207§ 1997§ I.M.T.V.M.§ 23.200#
03710007012§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 9.500#
03710005707§ 1997§ I.M.V.T.M.§ 11.800#
03810011050§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 23.700#
03810006362§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 9.700#
03810005191§ 1998§ I.M.V.T.M.§ 12.000#
03910004618§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 12.300#
03910005642§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 9.900#
03910009688§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 24.200#
03910029511§ 1999§ I.M.V.T.M.§ 26.100#
DEUDOR: ENTIDAD NACIONAL DE FINANCIACION (ID 69335)#
01710046097§ 1997§ I.B.I.§ 2.091#
01710046099§ 1997§ I.B.I.§ 2.091#
01710046100§ 1997§ I.B.I.§ 2.091#
01710046101§ 1997§ I.B.I.§ 2.091#
01710046106§ 1997§ I.B.I.§ 2.091#
12710003812§ 1997§ BASURA LOCAL§ 6.900#
DEUDOR: JOSEP MARIA MUIXI ROSSET (ID 29649)#
12930412777§ 1992£-93§ BROSSA LOCAL§ 11.825#
1240010013§ 1994§ BROSSA LOCAL§ 18.900#
01440076529§ 1994§ I.B.I.§ 30.703#
12610000411§ 1996§ BROSSA LOCAL§ 19.500#
01610053395§ 1996§ I.B.I.§ 32.889#
12710000387§ 1997§ BROSSA LOCAL§ 20.200#
01710054378§ 1997§ I.B.I.§ 34.031#
12810000376§ 1998§ BROSSA LOCAL§ 20.600#
01810054937§ 1998§ I.B.I.§ 36.942#
12910000365§ 1999§ BROSSA LOCAL§ 21.000#
01910058009§ 1999§ I.B.I.§ 37.609#

Que en los correspondientes títulos acredi-
tativos del débito, se dictó por la Sra. Tesore-
ra Municipal, la siguiente:#

«Providencia. En uso de las facultades que
me confieren los artículos 105 y 106 del
Reglamento General de Recaudación y el
artículo 5º.3c) del Real Decreto 1174/87, de
18 de septiembre, declaro que el importe de
la deuda tributaria ha incurrido en el recargo
del veinte por ciento y la cantidad que se
acredite por intereses de demora, y dispongo
que se proceda de forma ejecutiva contra el
patrimonio del deudor, de conformidad y en
cumplimiento con lo que se establece en el
mencionado Reglamento General de Recau-
dación.»#

Contra la presente providencia, y en los
casos contemplados en el artículo 138 de la
Ley General Tributaria, cabe recurso ordina-
rio en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
tanto ante la Tesorera como ante el Regidor
del Área de Finanzas, significándole que,
transcurrido este plazo sin haberse interpues-
to, la resolución será firme en todos los
aspectos, sin perjuicio, en su caso, de la pro-
cedencia del recurso extraordinario de revi-
sión.#

La resolución de este recurso pondrá fin a
la vía administrativa.#

Transcurridos tres meses desde la interpo-
sición del recurso ordinario sin que haya
resolución expresa del mismo, podrá consi-
derarlo desestimado e interponer, en el plazo
de dos meses, a contar de fecha a fecha
desde el día en que ha de entenderlo desesti-

mado, el correspondiente recurso contencio-
so£-administrativo, previa obtención de la cer-
tificación a que se hace referencia en el artí-
culo 44 de la vigente Ley 30/1992 de 26 de
noviembre. Caso de no haberse expedido la
indicada certificación en el plazo de los vein-
te días hábiles siguientes al de la solicitud de
la misma, podrá considerar, igualmente,
expedita la indicada vía jurisdiccional, en los
mismos plazos.#

Caso de resolución expresa, por la interpo-
sición del recurso contencioso£-administrativo
se estará al término de dos meses a contar de
fecha a fecha desde el día de la recepción de
la notificación de esa.#

No obstante, también puede interponer
cualquier otro recurso que en derecho le
convenga y corresponda.#

Se significa a los deudores afectados que
los únicos motivos de la oposición a la trans-
crita providencia son: Por pago o extinción
de la deuda, prescripción, aplazamiento,
falta de notificación de la liquidación o anu-
lación o suspensión de la misma (artículo
138.1 de la Ley General Tributaria), y que el
procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en
los casos y condiciones previstos en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Recauda-
ción (Real Decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre, Boletín Oficial del Estado de 3 de
enero de 1991).#

A los citados deudores se les notifica por
medio de edictos de conformidad con lo que
dispone el número 3 del artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, al no
haber resultado posible la notificación perso-
nal, advirtiéndoles que comparezcan por sí o
por medio de representante en el expediente
ejecutivo que se les sigue y se les requiere
para que efectúen el pago a que ascienden
sus débitos, por principal, recargo de apre-
mio, costas e intereses de demora reglamen-
tarios, en las oficinas de la Recaudación Eje-
cutiva sitas en la c/ Museo, número 6, de
Badalona, dentro de los plazos siguientes:#

a) Publicación del edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA entre el día 1 y 15 del
mes:#

£- hasta el día 20 del mes o inmediato hábil
posterior.#

b) Publicación del edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA entre el día 16 y el
último del mes:#

£- hasta el día 5 del mes siguiente o hábil
posterior.#

Transcurridos dichos plazos, sin haberlos
hecho efectivos, se procederá al embargo de
sus bienes o la ejecución de las garantías si
existieran.#

Asimismo, se advierte a los deudores de
que comparezcan por sí o por medio de
representante, en el expediente ejecutivo que
se les sigue. Transcurridos ocho días desde la
publicación de este edicto en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA sin personarse los intere-
sados o representantes, se les tendrá por noti-
ficados de todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho que les
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asiste a comparecer.#

Previa solicitud del interesado, se podrá
autorizar el fraccionamiento o aplazamiento
de la deuda tributaria.#

Las cantidades aplazadas, excluido el
recargo de apremio, acreditarán intereses de
demora. También será necesario aportar la
preceptiva garantía de pago, excepto en los
contemplados en el artículo 53 del mencio-
nado Reglamento General de Recaudación.#

Advertencia: Se hace constar, para conoci-
miento de los deudores detallados, que los
importes que se indican corresponden al
principal de la deuda tributaria, el cual
deberá incrementarse en el 20 por 100 por el
concepto de recargo de apremio, más el
importe de las costas e intereses de demora
reglamentarios.#

Badalona, 4 de diciembre de 2000.#

La Tesorera municipal (firma ilegible).#

022000041058
A

Badalona#

Recaudación Ejecutiva Municipal#

EDICTO#

La Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de
Badalona, en funciones de Recaudadora Eje-
cutiva Municipal,#

Hace saber: Que los sujetos pasivos que a
continuación se relacionan figuran como
deudores a este Ayuntamiento por los débitos
que se relacionarán.#

NÚM. RECIBO§ AÑO§ CONCEPTO§
IMPORTE

PRAL. (PTAS)#

DEUDOR: LOPEZ DE LA JARA, HECTOR ENRIQUE#
0555080VF86§ 1986§ LIC.FISCAL.§ 15.840 #
10930447096§ 1993§ I.A.E.§ 72.800 #
10940581003§ 1994§ I.A.E.§ 36.271 #
10510006114§ 1995§ I.A.E.§ 72.540 #
DEUDOR: PROMO. VIVIEND. ZONA NORESTE BARCELONA SA (ID
82060)#
2977936§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 28.231#
2999631§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 25.534#
2999384§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 35.288#
2999385§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 38.676#
2977933§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 32.748#
2977937§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 35.289#
2977934§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 31.054#
2977935§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 39.523#
2977932§ 1990§ TASA EQUIVALENCIA§ 33.030#
33920298448§ 1989§ TASA EQUIVALENCIA§ 15.124#
33920306759§ 1989§ TASA EQUIVALENCIA§ 10.803#
12960713230§ 1992£-1993§ BASURA LOCAL§ 73.100#
DEUDOR: CONSTRUNOVA S.A. (ID 148174)#
6569506HCTU§ 1986§ CTU.URBANA§ 34.550#
6569585HCTU§ 1986§ CTU.URBANA§ 34.975#
6569662MCTU§ 1986§ CTU.URBANA§ 34.406#
7194239§ 1987§ I.B.I.§ 36.724#
7194247§ 1987§ I.B.I.§ 36.126#
7194229§ 1987§ I.B.I.§ 36.278#
7240623§ 1988§ I.B.I.§ 37.826#
7240543§ 1988§ I.B.I.§ 37.366#
7329663§ 1989§ I.B.I.§ 42.336#
7329672§ 1989§ I.B.I.§ 42.856#
7329683§ 1989§ I.B.I.§ 42.159#
5190598§ 1990§ I.B.I.§ 48.350#
5190758§ 1990§ I.B.I.§ 48.147#
5190679§ 1990§ I.B.I.§ 48.944#
2999557§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 248.507#
11010069718§ 1991§ I.B.I.§ 50.767#
11010069716§ 1991§ I.B.I.§ 51.391#
11010069717§ 1991§ I.B.I.§ 50.554#
33920288034§ 1989§ TASA EQUIVALENCIA§ 10.237#
0120072089§ 1992§ I.B.I.§ 74.473#
0120072090§ 1992§ I.B.I.§ 75.707#
01920350304§ 1992§ I.B.I.§ 74.787#
01310075677§ 1993§ I.B.I.§ 90.476#
01310075678§ 1993§ I.B.I.§ 91.974#
01310076351§ 1993§ I.B.I.§ 90.857#
01440078346§ 1994§ I.B.I.§ 109.170#
01440078345§ 1994§ I.B.I.§ 155.923#
01440078978§ 1994§ I.B.I.§ 107.844#
01510024341§ 1995§ I.B.I.§ 111.620#

NÚM. RECIBO§ AÑO§ CONCEPTO§
IMPORTE

PRAL. (PTAS)#

01510024420§ 1995§ I.B.I.§ 164.052#
01510024497§ 1995§ I.B.I.§ 211.609#
01610024744§ 1996§ I.B.I.§ 219.936#
01610024823§ 1996§ I.B.I.§ 222.640#
01610024900§ 1996§ I.B.I.§ 219.015#
DEUDOR: NACIONAL ENTIDAD DE FINANCIACION (ID 69335)#
6567611UCTU§ 1986§ CTU.URBANA§ 29.258#
7194064§ 1987§ I.B.I.§ 30.721#
7258103§ 1988§ I.B.I.§ 31.643#
7331874§ 1989§ I.B.I.§ 35.851#
2999402§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 236.688#
2999401§ 1986§ TASA EQUIVALENCIA§ 28.783#
33920288018§ 1989§ TASA EQUIVALENCIA§ 12.254#
33920288017§ 1989§ TASA EQUIVALENCIA§ 11.287#
0120071583§ 1992§ I.B.I.§ 10.975#
01310075565§ 1993§ I.B.I.§ 1.577#
01310075564§ 1993§ I.B.I.§ 1.577#
01310075563§ 1993§ I.B.I.§ 1.577#
01310075167§ 1993§ I.B.I.§ 13.457#
01310075566§ 1993§ I.B.I.§ 1.577#
01310075569§ 1993§ I.B.I.§ 1.577#
01440077777§ 1994§ I.B.I.§ 16.092#
01440078236§ 1994§ I.B.I.§ 1.886#
01440078238§ 1994§ I.B.I.§ 1.886#
01440078241§ 1994§ I.B.I.§ 1.886#
01440078239§ 1994§ I.B.I.§ 1.886#
01440078240§ 1994§ I.B.I.§ 1.886#
01510015348§ 1995§ I.B.I.§ 16.656#
01510044768§ 1995§ I.B.I.§ 1.953#
01510044772§ 1995§ I.B.I § 1.953#
01510044771§ 1995§ I.B.I.§ 1.953#
01510044770§ 1995§ I.B.I.§ 1.953#
01510044777§ 1995§ I.B.I.§ 1.953#
01610015659§ 1996§ I.B.I.§ 17.238#
01610045820§ 1996§ I.B.I.§ 2.021#
01610045821§ 1996§ I.B.I.§ 2.021#
01610045819§ 1996§ I.B.I§ 2.021#
01610045817§ 1996§ I.B.I.§ 2.021#
01610045826§ 1996§ I.B.I.§ 2.021#
01710015724§ 1997§ I.B.I.§ 17.837#

A los citados deudores se les notifica por
medio de edictos de conformidad con lo que
dispone el número 3 del artículo 103 del
Reglamento General de Recaudación, al no
haber resultado posible la notificación perso-
nal, advirtiéndoles que comparezcan por sí o
por medio de representante en el expediente
ejecutivo que se les sigue, y a los fines pre-
vistos en el artículo 61 del citado Reglamen-
to, se les requiere para que efectúen el pago
a que ascienden sus débitos, por principal,
recargo de apremio, costas e intereses de
demora reglamentarios, en las oficinas de la
Recaudación Ejecutiva sitas en la c/ Museo,
número 6, de Badalona, dentro de los plazos
siguientes:#

a) Publicación del edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA entre el día 1 y 15 del
mes:#

£- hasta el día 20 del mes o inmediato hábil
posterior.#

b) Publicación del edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA entre el día 16 y el
último del mes:#

£- hasta el día 5 del mes siguiente o hábil
posterior.#

Transcurrido dichos plazos, sin haberlos
hecho efectivos, se procederá al embargo de
sus bienes o la ejecución de las garantías si
existieran. Asimismo y en el plazo de ocho
días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, los deudores podrán
designar persona residente en esta ciudad
para que les represente y reciba las notifica-
ciones a que hubiere lugar. Caso de no com-
parecer en dicho plazo, por sí o por persona
que los represente, se les tendrá por notifica-
dos de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedi-
miento, sin perjuicio del derecho que les
asiste a comparecer.#

Lo que se hace saber, previniendo que

contra este acto y en los casos contemplados
en el artículo 138 de la Ley General Tributa-
ria, cabe recurso ordinario en el plazo de un
mes a contar desde el día de la publicación
del presente edicto, tanto ante la Tesorera
como ante el Regidor del Área de Hacienda,
significándole que, transcurrido este plazo
sin haberse interpuesto, la resolución será
firme en todos los aspectos, sin perjuicio, en
su caso, de la procedencia del recurso extra-
ordinario de revisión. La resolución de este
recurso pondrá fin a la vía administrativa.#

Transcurridos tres meses desde la interpo-
sición del recurso ordinario sin que haya
resolución expresa del mismo, podrá consi-
derarlo desestimado e interponer, en el plazo
de dos meses, a contar de fecha a fecha
desde el día en que ha de entenderlo desesti-
mado, el correspondiente recurso contencio-
so£-administrativo, previa obtención de la cer-
tificación a que se hace referencia en el artí-
culo 44 de la vigente Ley 30/1992 de 26 de
noviembre. Caso de no haberse expedido la
indicada certificación en el plazo de los vein-
te días hábiles siguientes al de la solicitud de
la misma, podrá considerar, igualmente,
expedita la indicada vía jurisdiccional, en los
mismos plazos.#

Caso de resolución expresa, por la interpo-
sición del recurso contencioso£-administrativo
se estará al término de dos meses a contar de
fecha a fecha desde el día de la recepción de
la notificación de ésta.#

No obstante, también puede interponer
cualquier otro recurso que en derecho le
convenga o corresponda.#

Advertencia: Se hace constar, para conoci-
miento de los deudores detallados, que los
importes que se indican corresponden al
principal de la deuda tributaria, el cual
deberá incrementarse en el 20 por 100 por el
concepto de recargo de apremio, más el
importe de las costas e intereses de demora
reglamentarios.#

Badalona, 4 de diciembre de 2000.#

La Tesorera municipal, Luisa Osa Farré.#

022000041059
A

Badia del Vallès#

EDICTE#

Incoat expedient per a la tramitació de
baixa d�ofici del Padró municipal d�habitants,
és preceptiu que amb caràcter previ a la for-
mulació de proposta de resolució, es disposi
un termini d�audiència perquè els interessats
puguin manifestar la seva conformitat amb la
mateixa.#

Mitjançant aquest anunci, d�acord amb el
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, es practica tràmit d�audiència, per un
període de deu dies hàbils des que es publi-
qui aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè les persones que després
s�indiquen, puguin comparèixer, atès que no
se�ls hi ha pogut notificar de forma personal.#
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Sr. Carlos Sole Ruiz.#

Sra. Maria Carmen Sobrino Toribio.#

Sra. Maria Dolores Sánchez Mateo.#

Badia del Vallès, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, José Luis Jimeno Sáez.#

022000040980
A

Barberà del Vallès#

ANUNCI#

Aprovat inicialment amb prescripcions,
per aquest Ajuntament, el Projecte del Pla
especial d�ordenació volumètrica de la par-
cel·la B£-3 del sector Baricentro, segons pro-
jecte presentat per la raó social Crisinver,
S.L., se sotmet a informació pública durant el
termini d�un mes a comptar des de la seva
publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
i al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, per tal que es pugui examinar el pro-
jecte i demés documentació continguda a
l�expedient administratiu, a les oficines del
departament d�Urbanisme, i formular£-hi, si
escau, les al·legacions que es considerin
oportunes.#

Barberà del Vallès, 29 de novembre de
2000.#

L�Alcalde, José Antonio Robles Serrano.#

022000040993
A

Barcelona#

ANUNCI D�INFORMACIÓ PÚBLICA#

Exp. número 00P1312.#

El Primer Tinent d�Alcalde, per delegació
efectuada per Decret de l�Alcalde número
310/1997, de 21 de febrer, el dia 28 de
novembre de 2000, ha resolt:#

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 68.1, a) de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial d�equipament sani-
tari al passeig de Maragall, ronda del Gui-
nardó i carrer del Segle XX, promogut per
l�Agrupació Mútua del Comerç i de la Indús-
tria, amb les precisions que figuren a l�infor-
me del Departament de Planejament de
Desenvolupament de data 20 de novembre
de 2000; exposar£-lo al públic pel termini
d�un mes; i sotmetre�l al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva.#

L�expedient restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
Urbanística d�aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, número 230, planta segona, de dilluns a
dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores; i
divendres de 9 a 14 hores). Dins el termini
esmentat, que començarà a comptar des del
dia següent a la publicació en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de l�esmentat acord, els
interessats podran examinar£-lo i presentar les
al·legacions que considerin pertinents.#

Barcelona, 29 de novembre de 2000.#

La Secretària delegada, p.d., Natàlia
Amorós i Bosch. #

022000040608
A

Barcelona#

ANUNCI DE LICITACIÓ 
DE CONTRACTES#

Núm. contracte: 00004260. Núm. exp:
324000. Tramitació: ordinària. Import:
13.200.000 ptes (79.333,59 EUR). Procedi-
ment: obert. Modalitat adjudicació: concurs.
Lloc execució/entrega: Equipaments esportius
municipals. Òrgan contractació: Sector de
Serveis Personals. Tel.: 93£-413 26 47. Fax:
93£-413 26 30.#

Objecte del contracte: Manteniment d�ins-
tal·lacions tècniques dels equipaments espor-
tius municipals.#

Obtenció del Plec de clàusules econòmico£-
administratives particulars i tècniques:#

A les dependències a dalt referenciades,
ubicades a l�Av. Diagonal, 233 planta 6a.#

Condicions: Import base: 11.379,31 ptes.
IVA: 16%. Durada: 31£-12£-2002. Data inici
prestació: Dia següent formalització.#

Constitució de Garanties: Provisional: No
s�exigeix. Definitiva: 528.000 ptes. (3.173,34
EUR).#

En el Plec de condicions econòmico£-admi-
nistratives i en el de condicions tècniques,
resten clarament definides totes les condi-
cions i requisits per a la seva realització, així
com el lloc on es constituiran.#

Condicions de capacitat, solvència tècnica
i econòmica: Els licitadors hauran de reunir
les que s�especifiquen en el plec de condi-
cions econòmico£-administratives particulars i
acompanyar la documentació que en ell es
detalla.#

Presentació d�ofertes: Les proposicions es
redactaran d�acord amb el model que consta
a la clàusula 24 del Plec de clàusules i es
redactarà indistintament en idioma català o
castellà.#

Les proposicions, juntament amb tots els
documents que requereix el plec de clàusu-
les, es presentaran en dos sobres tancats, sig-
nats pel licitador o persona que el representi,
en els que constarà: Sobre núm.1: documen-
tació administrativa i justificativa dels criteris
d�adjudicació que ve referenciada en el plec
de clàusules econòmico£-administratives par-
ticulars; Sobre núm. 2: proposició econòmi-
ca.#

Les proposicions podran presentar£-se en
mà o per correu certificat al Registre General
Oficina Central situada a la Plaça de Sant
Miquel, núms. 4£-5, baixos. També podran
presentar£-se a qualsevol altra oficina de l�es-
mentat Registre.#

Termini de presentació d�ofertes: Finalit-
zarà a les 14 hores del dia en que es com-
pleixin quinze dies naturals des del dia
següent al de la publicació d�aquest anunci.#

Si l�últim dia és dissabte o festiu o inhàbil
a la ciutat de Barcelona, s�entendrà prorrogat
fins al primer dia hàbil següent.#

Obertura d�ofertes: Es celebrarà en l�a-
dreça, dia i hora que es comunicarà oportu-
nament. Així mateix, podran assistir a l�es-
mentada obertura els representants de les
empreses licitadores.#

Nota: El preu d�aquest anunci anirà a
càrrec de l�adjudicatari del contracte.#

Barcelona, 13 de desembre de 2000.#

El Secretari Delegat, José Fernández Pérez.#

022000041340
A

Barcelona#

ANUNCI DE LICITACIÓ 
DE CONTRACTES#

Núm. contracte: 00004259. Núm. exp:
323900. Tramitació: ordinària. Import:
19.800.000 ptes. (119.000,39 EUR). Procedi-
ment: obert. Modalitat adjudicació: concurs.
Lloc execució/entrega: Equipaments esportius
municipals. Òrgan contractació: Sector de
Serveis Personals. Tel.: 93£-413 26 47. Fax:
93£-413 26 30.#

Objecte del contracte: Obres de manteni-
ment dels equipaments esportius municipals.#

Obtenció del Plec de clàusules
econòmico£-administratives particulars i tècni-
ques: A les dependències a dalt referenciades,
ubicades a l�Av. Diagonal, 233 planta 6a.#

Condicions: Import base: 17.068,96 ptes.
IVA: 16%. Durada: 31£-12£-2002. Data inici
prestació: Dia següent acta comprovació  o
replanteig.#

Constitució de Garanties: Provisional: No
s�exigeix. Definitiva: 792.000 ptes. (4.760,01
EUR).#

En el Plec de condicions econòmico£-admi-
nistratives i en el de condicions tècniques,
resten clarament definides totes les condi-
cions i requisits per a la seva realització, així
com el lloc on es constituiran.#

Condicions de capacitat, solvència tècnica
i econòmica: Els licitadors hauran de reunir
les que s�especifiquen en el plec de condi-
cions econòmico£-administratives particulars i
acompanyar la documentació que en ell es
detalla.#

Presentació d�ofertes: Les proposicions es
redactaran d�acord amb el model que consta
a la clàusula 24 del Plec de clàusules i es
redactarà indistintament en idioma català o
castellà.#

Les proposicions, juntament amb tots els
documents que requereix el plec de clàusu-
les, es presentaran en dos sobres tancats, sig-
nats pel licitador o persona que el representi,
en els que constarà: Sobre núm. 1: documen-
tació administrativa i justificativa dels criteris
d�adjudicació que ve referenciada en el plec
de clàusules econòmico£-administratives par-
ticulars; Sobre núm. 2: proposició econòmi-
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ca.#

Les proposicions podran presentar£-se en
mà o per correu certificat al Registre General
Oficina Central situada a la Plaça de Sant
Miquel, núms. 4£-5, baixos. També podran
presentar£-se a qualsevol altra oficina de l�es-
mentat Registre.#

Termini de presentació d�ofertes: Finalit-
zarà a les 14 hores del dia en que es com-
pleixin vint£-i£-sis dies naturals des del dia
següent al de la publicació d�aquest anunci.#

Si l�últim dia és dissabte o festiu o inhàbil
a la ciutat de Barcelona, s�entendrà prorrogat
fins al primer dia hàbil següent.#

Obertura d�ofertes: Es celebrarà en l�a-
dreça, dia i hora que es comunicarà oportu-
nament. Així mateix, podran assistir a l�es-
mentada obertura els representants de les
empreses licitadores.#

Nota: El preu d�aquest anunci anirà a
càrrec de l�adjudicatari del contracte.#

Barcelona, 13 de desembre de 2000.#

El Secretari Delegat, José Fernández Pérez.#

022000041339
A

Barcelona#

Districte de Sants£-Montjuïc#

EDICTE#

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sants£-Montjuïc es segueix expedient, incoat
per Cespa Ingeniería Urbana, S.A., per a la
concessió de llicència ambiental per l�exerci-
ci de l�activitat de magatzem per a vehicles i
maquinària de neteja viària, manteniment i
neteja dels mateixos i oficines, en el local
situat a c/ Lletra B de la Zona Franca, número
18£-22, (Exp. 03£-2000£-0459).#

D�acord amb el que estableix l�article 241
de l�Ordenança General del Medi Ambient
de Barcelona en relació amb l�article 43 del
Reglament regulador de la intervenció inte-
gral de l�Administració ambiental, se sotmet,
la sol·licitud i documentació aportada, a
informació pública per un període de vint
dies, perquè qui es consideri interessat pugui
formular les al·legacions adients.#

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (c/ Creu Coberta, 104 / Tf.
291.63.56).#

Barcelona, desembre de 2000.#

El Cap de la Secretaria Tècnica £-Jurídica
(signatura il·legible).#

022000041037
A

Barcelona#

Institut Municipal de Salut Pública#

ANUNCI£-CONVOCATÒRIA 
DE CONCURS#

Per fer públic que a les dependències de

l�Institut Municipal de Salut Pública (Pl. Les-
seps, 1, 1a planta), hi ha els plecs de clàusu-
les administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir el concurs obert
pel tràmit ordinari, per a l�adjudicació del
contracte que seguidament s�especifica.#

Núm. d�expedient: 167/00.#

Contracte de serveis per la gestió integral
de publicacions de l�Institut Municipal de
Salut Pública de Barcelona.#

Import: 15.000.000 de pessetes (90.151,82
EUR) (IVA inclòs).#

Condicions: Els concursants hauran de
reunir les condicions de capacitat, solvència
tècnica i econòmica que s�especifica en el
plec de clàusules administratives particulars i
acompanyar la documentació que en ell s�es-
pecifica.#

Les proposicions econòmiques s�ajustaran
al següent model:#

El Sr. /La Sra. ......., domiciliat/ada a
..........., carrer ............, núm. ..........., amb
DNI/NIF núm. ............, major d�edat, en nom
propi, o en representació de l�empresa
................, amb domicili a ................, carrer
............, núm. ........, assabentat/da de les
condicions exigides per optar a l�adjudicació
del contracte que té per objecte ...................,
es compromet a realitzar£-lo amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i
al de prescripcions tècniques, per la quantitat
de ............. pessetes (en lletres i xifres). En
dita quantitat s�inclouen les despeses exigides
als esmentats plecs.#

Igualment declara sota la seva responsabi-
litat que reuneix totes i cadascuna de les con-
dicions exigides per contractar amb l�Admi-
nistració i no està incorregut en cap prohibi-
ció de contractar, legalment establerta:#

(Lloc, data i signatura).#

Les proposicions, juntament amb tots els
documents que requereix el plec de clàusu-
les, es presentaran en dos sobres tancats, sig-
nats pel licitador o persona que el representi,
en els que hi ha constarà: sobre número 1:
documentació administrativa; sobre número
2: proposició econòmica i justificativa dels
criteris d�adjudicació que ve referenciada al
plec de clàusules administratives particulars.#

Les proposicions podran presentar£-se a
l�Institut Municipal de Salut Pública (Pl. Les-
seps, 1, 1a planta), de 9 a 14 hores, qualsevol
dia laborable, excepte els dissabtes.#

El termini de presentació d�ofertes finalit-
zarà a les 14 hores del dia 9 de gener de
2001.#

L�acte públic d�obertura d�ofertes econò-
miques tindrà lloc el dia 11 de gener de 2001
a les 12 hores a la Gerència de l�Institut
(plaça Lesseps, 1, 2a planta).#

Barcelona, 14 de desembre de 2000.#

La Secretària Delegada, Meritxell Cusí i
Pérez. #

022000041367
A

Barcelona#

Institut Municipal de Salut Pública#

ANUNCI£-CONVOCATÒRIA 
DE CONCURS#

Per fer públic que a les dependències de
l�Institut Municipal de Salut Pública (Pl. Les-
seps, 1, 1a planta), hi ha els plecs de clàusu-
les administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir el concurs obert
pel tràmit ordinari, per a l�adjudicació del
contracte que seguidament s�especifica.#

Núm. d�expedient: 175/00.#

Contracte de serveis de neteja i recollida
de deixalles de les dependències de salut
pública ubicades a l�edifici de Peracamps,
situat a l�Avinguda Drassanes, 23£-25, adscrit
a l�Institut Municipal de Salut Pública de Bar-
celona.#

Import: 7.650.000 pessetes (45.977,43
EUR) (IVA inclòs).#

Condicions: Els concursants hauran de
reunir les condicions de capacitat, solvència
tècnica i econòmica que s�especifica en el
plec de clàusules administratives particulars i
acompanyar la documentació que en ell s�es-
pecifica.#

Les proposicions econòmiques s�ajustaran
al següent model:#

El Sr. /La Sra. ......., domiciliat/ada a
..........., carrer ............, núm. ..........., amb
DNI/NIF núm. ............, major d�edat, en nom
propi, o en representació de l�empresa
................, amb domicili a ................, carrer
............, núm. ........, assabentat/da de les
condicions exigides per optar a l�adjudicació
del contracte que té per objecte ...................,
es compromet a realitzar£-lo amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i
al de prescripcions tècniques, per la quantitat
de ............. pessetes (en lletres i xifres). En
dita quantitat s�inclouen les despeses exigides
als esmentats plecs.#

Igualment declara sota la seva responsabi-
litat que reuneix totes i cadascuna de les con-
dicions exigides per contractar amb l�Admi-
nistració i no està incorregut en cap prohibi-
ció de contractar, legalment establerta:#

(Lloc, data i signatura).#

Les proposicions, juntament amb tots els
documents que requereix el plec de clàusu-
les, es presentaran en dos sobres tancats, sig-
nats pel licitador o persona que el representi,
en els que hi ha constarà: sobre número 1:
documentació administrativa; sobre número
2: proposició econòmica i justificativa dels
criteris d�adjudicació que ve referenciada al
plec de clàusules administratives particulars.#

Les proposicions podran presentar£-se a
l�Institut Municipal de Salut Pública (Pl. Les-
seps, 1, 1a planta), de 9 a 14 hores, qualsevol
dia laborable, excepte els dissabtes.#

El termini de presentació d�ofertes finalit-
zarà a les 14 hores del dia 8 de gener de
2001.#

L�acte públic d�obertura d�ofertes econò-
miques tindrà lloc el dia 10 de gener de 2001
a les 12 hores a la Gerència de l�Institut
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(plaça Lesseps, 1, 2a planta).#

Barcelona, 14 de desembre de 2000.#

La Secretària Delegada, Meritxell Cusí i
Pérez. #

022000041369
A

El Brull#

ANUNCI#

Aprovat definitivament el projecte tècnic
titulat: Projecte d�execució d�una caseta de
clor annexa al dipòsit del Brull, redactat per
l�enginyer Santiago Piñol Sanjaume, es fa
públic als efectes del que disposa l�article
38.2 del Reglament d�obres, activitats i ser-
veis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.#

Contra aquesta resolució que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l�òrgan que l�ha dictat, en el termini
d�un mes a comptar des de l�endemà de la
darrera publicació del present anunci.#

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala corresponent d�aquesta Jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos següents compta-
dors a partir de l�endemà de la notificació del
present acord, o bé de l�endemà de la darrera
publicació del present anunci.#

En cas que la desestimació del recurs de
reposició es produeixi per silenci administra-
tiu, silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la seva
resolució, el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar de l�endemà del dia en què
l�esmentat recurs de reposició s�entengui
desestimat.#

El Brull, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Muntal Rovira.#

022000041009
A

Cabrera de Mar#

EDICTE#

En Carles Rocabert i Shelly, Alcalde£-Presi-
dent de l�Ajuntament de Cabrera de Mar
(Maresme),#

Fa públic: Que contra l�acord d�aprovació
inicial de l�expedient 5/2000 de modificació
de crèdits, per mitjà de transferències entre
partides en el pressupost, majors ingressos i
romanent de tresoreria, adoptat el dia 31
d�octubre de 2000, no s�ha presentat recla-
mació de cap mena, esdevenint per tant
aprovat definitivament, de conformitat amb
allò que determina l�article 158.2 en relació

amb l�article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, transcrivint£-se a continuació i
com disposa l�article 158.2 en relació amb
l�article 150.3 de l�esmentada Llei el resum
del pressupost a nivell de capítols amb les
efectuades:#

§ Pessetes #

1. PRESSUPOST GENERAL#

1.1. INGRESSOS#

1. Impostos directes§ 233.600.000#
2. Impostos indirectes§ 31.900.000#
3. Taxes i altres ingressos§ 252.283.213#
4. Transferències corrents§ 76.203.000#
5. Ingressos patrimonials§ 50.840.000#
6. Alienació d�inversions reals§ 97.250.000#
7. Transferències de capital§ 91.350.000#
8. Actius financers§ 3.720.961#
9. Passius financers§ 185.000.000#

Total ingressos§ 1.022.147.174#

1.2. DESPESES#
1. Despeses de personal§ 131.465.494#
2. Despeses en béns corrents i serveis§ 413.818.714#
3. Despeses financeres§ 6.888.000#
4. Transferències corrents§ 35.152.064#
6. Inversions reals§ 432.822.362#
7. Transferències de capital§ 2.000.000#
8. Actius financers§ 0#
9. Passius financers§ 0#

Total despeses§ 1.022.147.174#

Cabrera de Mar, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000040974
A

Castellar del Vallès#

EDICTE#

L�Ajuntament Ple, en sessió del dia 12 de
desembre de 2000, va aprovar inicialment el
Pressupost General per a l�exercici de 2001,
anivellat en la quantitat de 1.820.900.000
pessetes.#

Conformement amb el que preveu l�article
150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals l�esmentat
expedient restarà exposat al públic per un
termini de quinze dies hàbils a comptar
d�ençà de l�endemà de la publicació d�aquest
edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per
tal que els interessats a què fa referència l�ar-
ticle 151 el puguin examinar i presentar
davant del Ple les reclamacions oportunes.
En cas de no presentar£-se cap reclamació
s�entendrà aprovat definitivament.#

Castellar del Vallès, 13 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Lluís M. Corominas Díaz.#

022000041258
A

Castellbisbal#

EDICTE#

El Ple de l�Ajuntament del dia 27 de
novembre de 2000, ha aprovat inicialment la
modificació puntual de les Normes Urbanísti-
ques del Pla General d�Ordenació de Castell-
bisbal, aprovat per RE de 28 de desembre de
1992 (Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya 26 de febrer de 1993), pel que fa a la
regulació dels paràmetres d�usos i activitats
continguda en el capítol II del títol V, articles
89, 90, 92 i 93.#

Així mateix, en la mateixa sessió es va
acordar suspendre en el terme de Castellbis-
bal, l�atorgament de llicències d�obres de
construcció o ampliació d�edificis industrials
en les zones d�ús predominant residencial
següents: Nucli antic (NA), Plurifamiliar entre
mitgeres (PM), Plurifamiliar aïllada (PA), Uni-
familiar aïllada (UA) i Unifamiliar entre mit-
geres (UM) durant el període màxim de dos
anys a comptar des del moment de la seva
adopció.#

L�expedient número 99pa021, junt amb
els textos normatius, s�exposa al públic pel
termini de trenta dies per tal que per part
interessada es puguin presentar les al·lega-
cions i reclamacions que s�estimin pertinents.#

Castellbisbal, 1 de desembre de 2000.#

El Regidor delegat d�Obres, Urbanisme i
Serveis Municipals, Joan Mateu i Rabella.#

022000040996
A

Castellbisbal#

EDICTE#

Per la Comissió Municipal de Govern d�a-
quest Ajuntament, en data 29 de novembre
de 2000, s�ha aprovat inicialment l�Estudi de
Detall corresponent a la parcel·la situada al
carrer Metal·lúrgia, xamfrà al carrer sense
nom, del polígon industrial de Sant Vicenç
de Castellbisbal.#

L�expedient número 00pa023 d�aquesta
aprovació s�exposa al públic pel termini de
vint dies hàbils per tal que per part interessa-
da es puguin presentar les al·legacions i les
reclamacions que s�estimin pertinents.#

Castellbisbal, 1 de desembre de 2000.#

El Regidor delegat d�Obres, Urbanisme i
Serveis Municipals, Joan Mateu i Rabella.#

022000040997
A

Castellbisbal#

EDICTE#

Per la Comissió Municipal de Govern d�a-
quest Ajuntament, en data 29 de novembre
de 2000, s�ha aprovat inicialment el projecte
d�urbanització del sector Can Cases del Riu
de Castellbisbal.#
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L�expedient número 98ob010 d�aquesta
aprovació s�exposa al públic pel termini de
vint dies hàbils per tal que per part interessa-
da es puguin presentar les al·legacions i les
reclamacions que s�estimin pertinents.#

Castellbisbal, 1 de desembre de 2000.#

El Regidor delegat d�Obres, Urbanisme i
Serveis Municipals, Joan Mateu i Rabella.#

022000040998
A

Castellnou de Bages#

EDICTE#

El senyor Santi Arisa i Pujol en representa-
ció de la societat Searching, S.L., ha sol·licitat
d�aquest Alcaldia llicència per iniciar una
activitat de local cultural d�ús musical al
carrer Pedraforca, parcel·la 245£-246 de la
urbanització El Serrat.#

En compliment de l�article 31 del Decret
136/99 de 18 de maig, pel qual s�aprova el
Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, d�intervenció
integral de l�administració ambiental, s�obre
informació pública, per un termini de vint
dies, per tal que els afectats d�alguna manera
per l�activitat que es pretén establir, puguin
fer les observacions pertinents.#

L�expedient restarà a les oficines munici-
pals, per tal que pugui consultar£-se en hores
d�oficina a la Secretaria d�aquest Ajuntament.#

Castellnou de Bages, 4 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Josep M. Baraldés i Casanova.#

022000040975
A

Cerdanyola del Vallès#

ANUNCI#

Intentada notificació en el domicili del Sr.
Josep Fernández Trabal, al c/ Pedrera, 8 de
Cerdanyola del Vallès, sense que s�hagi
pogut practicar efectivament, es fa pública, a
l�efecte de donar compliment al que estableix
l�art. 59.4 de la LRJAP i PAC, el text íntegre
de la notificació és el següent:#

�Us comunico que la Tinenta d�Alcalde
delegada d�Educació en virtut de les atribu-
cions que li han estat conferides per Resolu-
ció d�Alcaldia de 19 de juliol de 1999, ha
resolt el següent:#

Estimar les sol·licituds de baixa com a
alumne£-a d�Aulos, EMM, per al curs 2000£-
01, i extingir el deute pendent de liquidació
corresponent al curs i als ensenyaments, a les
persones que es relaciones en l�expedient.#

.../...#

Guillem Fernández Quero.#

.../...#

Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant l�òrgan que l�ha
dictada, en el termini d�un mes a comptar

des del dia següent a la recepció d�aquesta
notificació.#

Transcorregut un mes des de la interposi-
ció del recurs de reposició sense que hagi
estat resolt, s�entendrà desestimat per silenci
administratiu i a partir de l�endemà podrà
ésser interposat recurs contenciós administra-
tiu davant els jutjats de la província de Barce-
lona en el termini de sis mesos.#

No obstant això, podreu interposar£-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient�.#

Atentament,#

Cerdanyola del Vallès, 27 de novembre de
2000.#

L�Alcaldessa, Cristina Real Masdeu.#

022000041017
A

Cerdanyola del Vallès#

ANUNCI#

Intentada notificació en el domicili del Sr.
Josep Viana Crespo, al Ps. Cordelles, 2 3r 1a
de Cerdanyola del Vallès, sense que s�hagi
pogut practicar efectivament, es fa pública, a
l�efecte de donar compliment al que estableix
l�art.59.4 de la LRJAP i PAC, el text íntegre de
la notificació és el següent:#

�Us comunico que la Tinenta d�Alcalde
delegada d�Educació en virtut de les atribu-
cions que li han estat conferides per Resolu-
ció d�Alcaldia de 19 de juliol de 1999, ha
resolt el següent:#

Atorgar la reducció per més d�un membre
de la mateixa unitat familiar matriculats a
Aulos, EMM, del preu públic per la prestació
del servei d�Aulos, EMM, per al curs 2000£-01
a les persones que es relacionen en l�expe-
dient.#

.../...#

ALUMNE£-A§
IMPORT 

REDUCCIÓ§
CURS 

SET� 00§ ENSENYAMENTS#
§ § § TOTAL§8 REDUCCIONS MENSUALS#

ALBA VIANA GINÉ§ 29.200§ 4.580§ 24.620§ 3.078#
RAÜL VIANA GINE§ 35.890§ 4.580§ 31.310§ 3.914#

.../...#

Contra aquesta resolució, que és definitiva
en via administrativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant l�òrgan que l�ha
dictada, en el termini d�un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d�aquesta
notificació.#

Transcorregut un mes des de la interposi-
ció del recurs de reposició sense que hagi
estat resolt, s�entendrà desestimat per silenci
administratiu i a partir de l�endemà podrà
ésser interposat recurs contenciós administra-
tiu davant els jutjats de la província de Barce-
lona en el termini de sis mesos.#

No obstant això, podreu interposar£-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.#

Cerdanyola del Vallès, 27 de novembre de
2000.#

L�Alcaldessa (signatura il·legible).#

022000041018
A

Cerdanyola del Vallès#

ANUNCI#

La Comissió de Govern en sessió de data 5
de desembre de 2000, aprovà declarar la
urgència de la contractació dels treballs d�es-
porga de l�arbrat públic viari del terme muni-
cipal de Cerdanyola del Vallès, alhora que
aprovà inicialment el plec de clàusules admi-
nistratives particulars que haurà de regir l�e-
xecució dels esmentats treballs, mitjançant
concurs, en procediment obert. També va
decidir sotmetre�l a exposició pública durant
el termini de quinze dies, mitjançant anuncis,
que s�inseriran en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, i en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya. Es considerarà aprovat
definitivament en cas que no es presentin
reclamacions.#

Alhora es convoca la licitació per a l�exe-
cució de les esmentades obres, d�acord amb
el que disposa l�article 122 del Reial Decret
Legislatiu 781/7986, de 18 de abril.#

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Cer-
danyola del Vallès#

Objecte: Treballs d�esporga de l�arbrat
públic viari.#

Termini d�execució: S�iniciaran el dia 15
de gener de 2001 i hauran de finalitzar en un
termini de tres mesos.#

Procediment i forma d�adjudicació: Con-
curs en procediment obert.#

Pressupost base de licitació: 24.045.506
pessetes, IVA inclòs, (144.516,40 EUR).#

Garanties: Provisional de 480.910 pessetes
(2.890,33 EUR) i definitiva el 4% de l�import
d�adjudicació.#

Classificació del contractista: Subgrup K£-6,
categoria c).#

Informació i documentació: Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès. Departament de
Secretaria. Pç Francesc Layret s/n. (codi pos-
tal 08290 £- telèfon: 93/580.88.88 (ext.179) £-
fax: 93/580.16.20).#

Plec de prescripcions tècniques: Copiste-
ria. Telèfon: 93/691.66.52.#

Presentació d�ofertes: A la Secretaria
General de l�Ajuntament dins del termini de
13 dies naturals comptats a partir del dia
següent de la darrera publicació d�aquest
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
des de les 9 fins a les 14 hores. En cas que
s�escaigui en dissabte o festiu l�últim dia de
presentació de proposicions, s�entendrà pro-
rrogat fins al primer dia hàbil següent.#

Documentació que integrarà les ofertes:
�Administrativa�, �proposició econòmica� i
�Referències tècniques� segons model annex
al plec de condicions.#

Obertura de les pliques: Al saló de ses-
sions de l�Ajuntament l�endemà de l�acaba-
ment de presentació de proposicions, a les
13 hores. En cas que s�escaigui en dissabte o
festiu, l�obertura es realitzarà el següent dia
hàbil.#
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Despeses d�anuncis: Seran a càrrec de
l�adjudicatari.#

Cerdanyola del Vallès, 7 de desembre de
2000.#

L�Alcaldessa, Cristina Real Masdeu.#

022000041032
A

Collbató#

EDICTE#

Havent£-se exposat al públic el pressupost
de l�Ajuntament i del Patronat de Serveis
Socials, per a l�exercici de 2000, i la plantilla
orgànica i relació de llocs de treball segons
s�anuncià en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA número 270 de data 10 de novembre de
2000 i aprovat definitivament, es fa públic a
continuació el pressupost resumit a nivell de
capítols, la plantilla orgànica i relació de
llocs de treball.#

Capítol§ § Pessetes #

RESUM D�INGRESSOS PER CAPÍTOLS#

1§ Impostos directes§ 127.367.000#
2§ Impostos indirectes§ 60.000.000#
3§ Taxes i altres ingressos§ 684.932.158#
4§ Transferències corrents§ 66.178.157#
5§ Ingressos patrimonials§ 24.481.272#
7§ Transferències de capital§ 32.000.000#
9§ Operacions de crèdit§ 269.474.732#
§ Total§ 1.264.433.326#

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS#

1§ Despeses de personal§ 132.368.108#
2§ Despeses en béns corrents i

serveis§ 120.804.778#
3§ Interessos§ 54.440.383#
4§ Transferències corrents§ 6.000.000#
6§ Inversions reals§ 662.906.158#
9§ Amortitzacions§ 18.433.160#
§ Total§ 994.952.587#

PLANTILLA PERSONAL#

Funcionaris #

1 plaça: Secretari.#

3 places: Auxiliar administratiu.#

2 places: Vigilants de seguretat.#

Total: 6 places.#

Laborals #

1 plaça: Cap de brigada.#

1 plaça: Oficial 1a.#

1 plaça: Oficial 2a.#

7 places: Peó.#

4 places: Auxiliar administratiu.#

1 plaça: Auxiliar de vigilància.#

2 places: Personal de neteja.#

1 plaça: Conserge escola.#

2 places: Mestre escola bressol.#

1 plaça: Auxiliar escola bressol.#

1 plaça: Auxiliar Biblioteca.#

2 places: Conserge piscina (2 mesos).#

1 plaça: Conductor bus.#

2 places: Guia turístic.#

1 plaça: Jardiner oficial 1a.#

1 plaça: Arquitecte (temps parcial).#

1 plaça: Tècnic de turisme.#

1 plaça: Auxiliar de turisme (temps par-
cial).#

1 plaça: Tècnica d�ensenyament (temps
parcial).#

1 plaça: Tècnic de Medi Ambient.#

Total: 33 places.#

PRESSUPOST DEL PATRONAT DE SERVEIS
SOCIALS#

Capítol§ § Pessetes #

INGRESSOS#

4§ Transferències corrents§ 5.241.000#

§ Total ingressos§ 5.241.000#

DESPESES#

1§ Despeses personal§ 3.391.914#
2§ Béns i serveis§ 1.649.086#
4§ Atencions assistencials§ 200.000#
§ Total despeses§ 5.241.000#

PLANTILLA#

1 plaça de Treballadora de la llar.#

Contra l�acord d�aprovació del pressupost
que és definitiva en via administrativa, es
podrà interposar amb caràcter potestatiu
recurs de reposició davant l�òrgan que l�ha
dictada en el termini d�un mes a comptar des
del dia següent a la publicació de l�edicte.#

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la publicació de l�edicte.#

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
£- silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la seva
resolució £- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l�endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s�entengui
desestimat.#

Collbató, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Xavier Raventós i Ferrer.#

022000040976
A

Collbató#

EDICTE#

Aprovada inicialment pel Ple, en sessió de
28 de novembre de 2000, la modificació del
pla parcial de la Zona Industrial Les Gineste-
res, se sotmet a informació pública durant el
termini d�un mes, comptat a partir de l�en-
demà de la inserció d�aquest anunci al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, durant el qual
podrà ser examinat a la Secretaria de l�Ajun-
tament per formular£-hi les al·legacions que
s�estimin pertinents.#

Collbató, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Xavier Raventós i Ferrer.#

022000040978
A

Collbató#

EDICTE#

La Comissió de Govern Municipal, en ses-
sió del dia 23 de novembre de 2000, aprovà
inicialment constituir l�entitat urbanística de
conservació de �Les Ginesteres� i aprovà els
estatuts pels quals haurà de regir£-se, els quals
resten a disposició el públic a les oficines
municipals.#

Durant un termini de vint dies, els propie-
taris i persones afectades per aquest acord
podran revisar l�expedient i formular les
al·legacions que tinguin per convenients.#

Collbató, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Xavier Raventós i Ferrer.#

022000040979
A

Dosrius#

ANUNCI#

L�Alcaldia de l�Ajuntament de Dosrius, va
resoldre en data 1 de desembre de 2000, en
compliment del que disposen els articles
30,2 a) del Reglament d�Activitats Molestes,
Insalubres i Perilloses de 30 de novembre de
1961, i 4a 4 de la Instrucció de 15 de març
de 1963, en relació amb l�article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, sotmetre a
informació pública l�expedient que es tramita
a instància del Sr. Antonio Bocanegra Cárde-
nas, per a la concessió de la llicència per a
l�exercici de l�activitat de teixits de punt, ubi-
cada en Camí del Cementiri, s/n, d�aquest
municipi, perquè qualsevol persona que es
consideri afectada per aquesta, pugui formu-
lar les observacions que estimi pertinents.#

L�expedient esmentat es podrà consultar a
les oficines municipals tots els dies labora-
bles entre les 8,30 i les 14 hores durant el ter-
mini d�informació pública, que serà de vint
dies des de la publicació d�aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, s�hauran de presentar dintre del termini
esmentat per qualsevol dels mitjans que esta-
bleix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja
invocada.#

Dosrius, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Jo i Munné.#

022000040987
A
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Dosrius#

ANUNCI#

El senyor Pere Joan Pibernat Sabé, actuant
en representació de Pibernat Llars, S.L., en
data 18 d�octubre de 2000 ha sol·licitat d�a-
quest Ajuntament el permís municipal
ambiental, amb la finalitat de poder exercir
l�activitat de garatge comunitari situat al
carrer Sant Antoni, 3, d�aquest municipi.#

S�obre un termini d�informació veïnal amb
la finalitat de que qualsevol persona interes-
sada pugui examinar l�expedient i, alhora,
presentar per escrit, davant l�Ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que consideri per-
tinents.#

El termini assenyalat anteriorment finalit-
zarà un cop hagin transcorregut quinze dies
hàbils, comptadors des de l�endemà d�haver
estat publicat el present anunci en el tauler
d�edictes de l�Ajuntament.#

L�expedient es podrà consultar a les ofici-
nes municipals, tots els dies feiners entre les
8.30 i les 14 hores, durant el termini d�infor-
mació esmentat.#

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, es podran adreçar a l�Ajuntament a
través de qualsevol dels mitjans hàbils a què
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.#

Dosrius, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Jo i Munné.#

022000040988
A

Dosrius#

ANUNCI#

El senyor José Antonio Zapico Sánchez,
actuant en representació de Tecno Adhesivo,
S.L., en data 24 de novembre de 2000 ha
sol·licitat d�aquest Ajuntament el permís
municipal ambiental, amb la finalitat de
poder exercir l�activitat d�elaboració de pan-
cartes al local situat en el Camí del Cementi-
ri, s/n, nau 1, d�aquest municipi.#

S�obre un termini d�informació veïnal amb
la finalitat de que qualsevol persona interes-
sada pugui examinar l�expedient i, alhora,
presentar per escrit, davant l�Ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que consideri per-
tinents.#

El termini assenyalat anteriorment finalit-
zarà un cop hagin transcorregut quinze dies
hàbils, comptadors des de l�endemà d�haver
estat publicat el present anunci en el tauler
d�edictes de l�Ajuntament.#

L�expedient es podrà consultar a les ofici-
nes municipals, tots els dies feiners entre les
8.30 i les 14 hores, durant el termini d�infor-
mació esmentat.#

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, es podran adreçar a l�Ajuntament a
través de qualsevol dels mitjans hàbils a què
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.#

Dosrius, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Jo i Munné.#

022000040989
A

Dosrius#

ANUNCI#

La senyora Montserrat Carretero Pérez
actuant en nom propi, en data 22 de novem-
bre de 2000 ha sol·licitat d�aquest Ajunta-
ment el permís municipal ambiental, amb la
finalitat de poder exercir l�activitat de xurre-
ria i rostidor de pollastres al local situat en el
carrer Sant Llop, número 8, d�aquest munici-
pi.#

S�obre un termini d�informació veïnal amb
la finalitat de què qualsevol persona interes-
sada pugui examinar l�expedient i, alhora,
presentar per escrit, davant l�Ajuntament, les
al·legacions i suggeriments que consideri per-
tinents.#

El termini assenyalat anteriorment finalit-
zarà un cop hagin transcorregut quinze dies
hàbils, comptadors des de l�endemà d�haver
estat publicat el present anunci en el tauler
d�edictes de l�Ajuntament.#

L�expedient es podrà consultar a les ofici-
nes municipals, tots els dies feiners entre les
8.30 i les 14 hores, durant el termini d�infor-
mació esmentat.#

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, es podran adreçar a l�Ajuntament a
través de qualsevol dels mitjans hàbils a què
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.#

Dosrius, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Jo i Munné.#

022000041243
A

Esparreguera#

EDICTE#

Aquest Ajuntament, en sessió plenària
celebrada el 19 d�octubre de 2000 va adop-
tar acords provisionals de modificació d�Or-
denances Fiscals als quals, durant el període
reglamentari d�exposició pública, no es varen
presentar reclamacions, per la qual cosa han
esdevingut definitius de conformitat amb la
prescripció contemplada a l�article 17,3 de la
vigent Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. Seguint les instruccions d�aquesta
Llei, es publiquen els esmentats acords defi-
nitius:#

I.£- Modificar l�Ordenança núm. 1 regula-

dora de l�Impost sobre Béns Immobles pel
que fa a l�article 3,2 que quedarà redactat:#

�Art. 3,2:#

El tipus de gravamen de l�Impost sobre
Béns Immobles aplicable als béns de natura-
lesa urbana queda fixat en el 0,824 sempre
que els valors cadastrals no experimentin cap
increment per Llei d�acompanyament dels
Pressupostos Generals de l�Estat per l�any
2001; en aquest supòsit el tipus de gravamen
de l�impost seria el 0,808%.�#

II.£- Modificar  l�Ordenança núm. 3 regula-
dora de l�Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, pel que fa al seu article 3 que
quedarà redactat:#

�Art. 3#

Coeficient d�increment#

1. Les quotes del quadre de tarifes de l�Im-
post fixat a l�article 96.1 de la Llei 39/1998
de 28 de desembre reguladora de les Hisen-
des Locals s�incrementa per aplicació del
coeficient 1,474 arrodonit a les cinc pessetes.#

2. En el supòsit que les quotes del quadre
de tarifes de l�esmentat article 96.1 es modifi-
quin a l�alça per Llei de Pressupostos Gene-
rals de l�Estat per l�any 2001 el coeficient
aplicable seria l�1,446.�#

III.£- Modificar l�Ordenança núm. 7 regula-
dora de la taxa per a la instal·lació de quios-
cos a la via pública, pel que fa a l�annex de
tarifes, que quedarà redactat:#

ANNEX DE TARIFES#

§ Pessetes #

Epígraf primer: Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques,
cafès, refrescs,etc.,...#

Quota trimestral§ 4.292#

§ Pessetes #

Epígraf segon: Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, làmines,
tabac, etc., ...#

Quota trimestral§ 3.060#
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§ Pessetes #

Epígraf tercer: Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescs u altres
articles de temporada#
Quota trimestral§ 6.132#

§ Pessetes #

Epígraf quart: Quioscos dedicats a la venda d�articles no inclosos en els
anteriors epígrafs#
Quota trimestral§ 4.792#

NORMES D�APLICACIÓ#

1. Les quantitats que s�estableixen a la
Tarifa anterior s�aplicaran íntegrament als sis
primers metres quadrats de cada ocupació.
Cada metre quadrat d�excés tindrà un recà-
rrec del 20% en la quantia fixada a la Tarifa.#

2. Per determinar la superfície computable

als efectes de l�aplicació de la Tarifa, a més
de la superfície que ocupa estrictament el
quiosc, hom tindrà en compte la superfície
annexa utilitzada per a altres productes anà-
legs o complementaris.#

3. Les quantitats que estableix la Tarifa
s�incrementaran un 10% quan en els quios-

§ Pessetes#

Epígraf A): Aprofitament de la via pública#
Número 1. Construir o suprimir passos de carruatges, sigui quin sigui
el seu ús, per m2 o fracció§ 539#

Número 2.Construir o reparar voreres destruïdes o deteriorades pels
particulars, per cada metre lineal o fracció§ 1.075#

Número 3:§ #

§ Pessetes#

a) Obertura de cales per a reparació d�avaries produïdes en canalitza-
cions o preses de gas, electricitat, revestiments, ...per cada metre o
fracció§ 1.075#
b) Obertura de cales per a realitzar noves preses de gas, electricitat,
aigua, estesa de cables o canonades, col·locació de rails i pals, o per
suprimir les que ja existeixen, com aixecar canonades, comdemnar
preses d�aigua, per cada metre lineal o fracció§ 1.075#

Regla única: En relació amb el número 3,
quan l�ample de la cala o de la rasa passi

d�un metre, les quantitats consignades en els
apartats a) i b) de l�esmentat número s�incre-

mentaran en un 100 per cent. #

§ Pessetes#

Epígraf B): Reposició o construcció i obres de clavegueram#

I. Aixecament i reconstrucció§
#

1. Vorera ( Per cada m2 o fracció )§ 2.689#
2. Vorada ( Per cada metre lineal o fracció § 1.614#
3. Calçada ( Per cada m2 o fracció )§ 2.150#

II. Construccions§
#

1. Vorera ( Per cada m2 o fracció )§ 2.150#
2. Vorada ( Per cada m2 o fracció )§ 1.075#

III. Moviment de terres§
#

§ Pessetes#

Per cada m3 § 539#

IV. Varis§
#

1. Arquetes ( Per cada m2 o fracció ) § 2.150#
2. Embornals ( Per cada metre lineal o fracció )§ 1.614#
3. Pous de registre ( Per cada m2 o fracció )§ 2.150#
4. Per supressió o desplaçament de fanals ( Per cada metre lineal o
fracció )§ 2.150#
5. Altres ( Per cada m2 o fracció )§ 2.150#

Epígraf C): Depreciació o deteriorament de la via pública#
Per cada m2 o fracció de paviment§ 2.689#

V.£- Modificar l�Ordenança núm. 9 regula-
dora de la taxa per a l�ocupació de terrenys

d�ús públic local amb mercaderies, materials
de construcció, runes..., pel que fa al seu

annex de tarifes que quedarà redactat:#

§ Pessetes #

Epígraf primer: Ocupació de terrenys d�ús públic amb mercaderies.#
1. Ocupació o reserva especial de  terrenys d�ús públic que facin els

industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què
dediquin la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques
anomenats �containers�( Quota anual, per m2 o fracció )§ 2.193#

2. Ocupació o reserva especial transitòria de terrenys d�ús públic( Quota
mensual, per m2 o fracció ) § 658#

Epígraf segon: Ocupació de terrenys d�ús públic amb materials de
construcció, runes, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres
aprofitaments anàlegs#

§ Pessetes #

(Quota mensual, per m2 o fracció )§ 549#
Epígraf tercer: Ocupació de terrenys d�ús públic amb tanques, puntals,
estintols, bastides,...#
1. Ocupació de terrenys d�ús públic local amb tanques, caixes de tanca-

ment, siguin o no per a obres, i altres instal·lacions anàlogues (Quota
mensual, per m2 o fracció )§ 549#

2. Ocupació de terrenys d�ús públic local amb puntals, estintols, bastides i
altres elements anàlegs (Quota mensual, per element )§ 438#

NORMES D�APLICACIÓ DE LA TARIFA#

1a. Si les obres s�interrompien durant un
temps superior a dos mesos, sense causa jus-
tificada, les quantitats que en resultin d�apli-
car l�epígraf segon tindran un recàrrec del
100 per cent a partir del tercer mes, i en el
cas que, quan hagin finalitzat les obres, els
aprofitaments continuïn, les quantitats tin-
dran un recàrrec d�un 200 per cent.#

2a. Les quantitats que en resultin d�aplicar
l�epígraf tercer tindran els recàrrecs següents
a partir del tercer mes de la seva instal·lació
o concessió: durant el segon trimestre, un 25
per cent; durant el tercer trimestre, un 50 per
cent; i en cada trimestre, a partir del tercer,
un 100 per cent.#

VI. Modificar l�Ordenança fiscal núm. 10
reguladora de la taxa per a l�ocupació de

terrenys d�ús públic local amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa, pel que fa al seu
annex de tarifes, que quedarà redactat:#

cos es comercialitzin articles en règim d�ex-
positors en dipòsit.�#

IV.£- Modificar l�Ordenança núm. 8 regula-
dora de la taxa per l�obertura de sondatges o
rases en terrenys d�ús públic, pel que fa a
l�annex de tarifes que quedarà redactat:#
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§ Pessetes#

Epígraf primer: Ocupació de la via pública amb terrasses de bars,
cafeteries i similars#
Quota mensual ( per metre quadrat)§ 800#
Quota anual ( per metre quadrat ) § 2.512#
Epígraf segon: Per a la utilització de veles o marquesines fixades a la via
pública#

Es multiplicarà pel coeficient 1,5 la quantitat que en resulti d�aplicar la tarifa de l�a-
partat anterior, segons la superfície ocupada per la vela o la marquesina.#

§ Pessetes#

Epígraf tercer: Per cada utilització de separadors#
Quota mensual ( per metre lineal ) § 624#
Epígraf quart: Per a la instal·lació de barbacoes i altres elements
auxiliars#
Quota mensual ( per metre lineal ) § 1.254#

NORMES D�APLICACIÓ#

1. Si el nombre de metres quadrats de l�a-
profitament no era sencer, s�arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.#

2. Si, com a conseqüència de la col·loca-
ció de veles, marquesines, separadors, barba-
coes i altres elements auxiliars, es delimita

una superfície més gran que la que ocupen
les taules i les cadires, es prendrà la superior
com a base de càlcul.#

3. Els aprofitaments poden ser anyals,
quan s�autoritzin per a tot l�any natural, i
temporals, quan el període autoritzat com-
prengui una part de l�any natural.#

VII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
11 reguladora de la taxa per instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda..., pel
que fa al seu annex de tarifes, que quedarà
redactat:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: ( Quota diària )#
1. Ocupacions de terrenys amb casetes de societats, casinos, penyes,
tertúlies, ( Per m2 o fracció )§ 236#
Ocupació de terrenys per a la construcció de casetes particulars( Per m2
o fracció )§ 471#
Ocupació de terrenys per a la construcció de casetes amb finalitat comer-
cial o industrial ( Per m2 o fracció)§ 471#

2. Ocupació de terrenys destinats de rifes, tómboles, vendes a ràpides i
similars ( Per m2 o fracció )§ 471#

3. Ocupació de terrenys destinats a gronxadors, aparells voladors, cava-
llets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d�apa-
rells de moviment ( Per m2 o fracció )§ 471#

4. Ocupació de terrenys destinats a espectacles ( Per m2 o fracció ) § 120#

5. Ocupació de terrenys per a la instal·lació de circs ( Per m2 o fracció ) § 89#

5. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de teatres( Per m2 o
fracció ) § 89#

6. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveries,restaurants,
bars, fondes i similars ( Per m2 o fracció )§ 700#

8. Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d�entre-
pans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes,( Per m2 o fracció ) § 700#

9. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de xocolateria i massa
fregida ( Per m2 o fracció ) § 700#

10. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per la
venda de patates fregides ( Per m2 o fracció )§ 471#

§ Pessetes#

11. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per la
venda de gelats ( Per m2 o fracció )§ 700#

12. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de màquines de cotó
dolç ( Per m2 o fracció )§ 700#

13. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per la
venda de mariscos ( Per m2 o fracció ) § 1.175#

14. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades o casetes
per la venda de torrons i dolços ( Per m2 o fracció ) § 700#

15. Ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades o casetes
per la venda de joguines, ceràmiques, llumineres, bijuteria i anàlegs ( Per
m2 o fracció )§ 700#

16. Ocupació de terrenys amb parades dedicades a la venda de:§ #
a) Flors ( Per m2 o fracció ) § 471#
b) Aigües i tabac ( Per m2 o fracció )§ 471#

17. Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes. Els artefactes que s�utilitzin com
a complement de les seves activitats pagaran, per m2 o fracció§ 471#

18.Altres articles no expressament tarifats§ 363#
Epígraf segon: Ocupació de la via pública amb parades de venda en el
mercat dels dijous#
1. Quota diària § 565#
2. Quota mensual§ 1.564#
3. Quota trimestral§ 3.745#
Epígraf tercer:: Ocupació de la via pública amb parades de  venda en el
mercat exterior de Mas d�en Gall#
Quota diària, per metre lineal o fracció § 181#

VIII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
12 reguladora de la taxa per a les ocupacions

del subsòl, sòl i volada de la via pública, pel
que fa a l�annex de tarifes que quedarà

redactat:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: Femelles d�orelles, transformadors, caixes d�amarratge,
de distribució i de registre, cables, rails i canonades, i altres anàlegs
(Quota anual):#
1. Femelles d�orelles per sostenir cables(Per cadascuna) § 435#
2.Transformadors col·locats en quioscos ( Per m2 o fracció )§ 1073#
3.Caixes d�amarratge, de distribució i de registre ( Cadascuna )§ 549#
4. Cables de treball col·locats en la via pública o terrenys d�ús
públic(Per metre lineal o fracció)§ 110#
5. Cables d�alimentació d�energia elèctrica, col·locats en la via pública
o terrenys d�ús públic (Per metre lineal o fracció )§ 435#
6.Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria ( Per metre lineal o
fracció )§ 33#

§ Pessetes#

7.Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana ( Per metre
lineal o fracció de canonada telefònica)§ 327#
8.Ocupació telefònica subterrània ( Per metre lineal o fracció de con-
ducció telefònica )§ 222#
9.Ocupació del subsòl, del sòl o de la volada de la via pública o de
terrenys d�ús públic amb cables no especificats en altres epígrafs (Per
metre lineal o fracció )§ 327#
10.Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d�ai-
gua o gas ( Per metre lineal o fracció )§ 327#
11.Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena, quan
l�ample no passi de 50 cms. ( Per metre lineal o fracció )§ 327#
Epígraf segon: Pals i torres ( Quota anual )#
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§ Pessetes#

1.Pals amb diàmetre superior a 50 cms. ( Per cada pal ) § 8.783#
2.Pals amb diàmetre inferior a 50 cms. I superiors a 10 cms. ( Per cada
pal )§ 5.492#
3.Pals amb diàmetre inferior a 10 cms. ( Per cada pal ) § 3.291#
4.Torres d�estructura metàl·lica o altres materials ( Per cada torre) § 9.886#
Epígraf tercer: Sortidors de benzina i anàlegs ( Quota anual )#

§ Pessetes#

1.Ocupació de la via pública o terrenys municipals amb sortidors de
benzina ( Per cada unitat )§ 2.194#
2.Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de benzina ( Per
cada m3 o fracció ) § 549#
2 Epígraf quart: Grues ( Quota mensual )#
Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual
ocupi, en el seu recorregut, la volada de la via pública § 10.985#

XIX.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
13 reguladora de la taxa per l�entrada de

vehicles a través de les voreres, pel que fa a
l�annex de tarifes que quedarà redactat:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: Entrada de vehicles a través de les voreres( Per cada 3
metres lineals o fracció )#
Quota anual § 4.552#
Epígraf segon: Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega( Amb
horari comercial; Per cada 5 metres o fracció)#
Quota anual§ 3.900#
Epígraf tercer: Reserva d�espais o prohibició d�estacionament#
Reserva d�espais en les vies i terrenys d�ús públic concedits a hotels,
entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d�estaciona-
ment. Per cada 5 metres lineals o fracció; Quota anual ) § 6.504#

§ Pessetes#

Reserva d�espais o prohibició d�estacionament en les vies i terrenys d�ús
públic per a principi o final de línies de serveis regulars interurbans de
transports col·lectius de viatgers, serveisdiscrecionals d�excursions i
d�agències de turisme i anàlegs. ( Per cada 5 metres lineals o fracció;
Quota anual ) § 6.504#
Epígraf quart: Reserva d�espais per parades de vehicles de lloguer#
a) Autotaxis ( Per cada vehicle; Quota anual )§ 6.504#
b) Autobusos ( Per cada parada; Quota anual )§ 2.599#

X.£- Modificar l�ordenança fiscal núm. 14
reguladora de la taxa per a la utilització de

parades en el mercat municipal, pel que fa a
l�annex de tarifes, que quedarà redactat:#

§

Concessió 
Quota única 

(ptes.)§
Ocupació/mes 

(ptes.)#

Epígraf primer. Ocupació i concessió de parades#
a) Parades de venda de peix§ 81.690§ 6.175#
b) Parades de venda de conills i ous§ 49.035§ 3.770#
c) Parades de fruita§ 25.905§ 3.770#
d) Parades de venda de verdura§ 25.905§ 1.970#
e) Parades de venda de carn, conserves o comestibles§ 81.690§ 5.325#

§

Concessió 
Quota única 

(ptes.)§
Ocupació/mes 

(ptes.)#

f) Ocupació sense venda§ 33.445§ 2.875#
g) Parades d�altra classe de venda§ 56.630§ 3.770#
Epígraf segon. Servei de cambra frigorífica#
a) Carns i peixos, per quilo§ 10§ #
b) Comestibles§ 2.035§ #

XI.£- Modificar l�Ordenança fiscal núm. 15,
reguladora de la taxa per a la instal·lació d�a-

nuncis (rètols i cartells) que ocupin terrenys
de domini públic local, pel que fa a l�annex

de tarifes que quedarà redactat:#

§ Pessetes #

Epígraf primer: Rètols#
Per unitat§ 5.730#
Epígraf segon: Cartells#

§ Pessetes #

a) Superfície inferior o igual a 1 m2 ( Per unitat )§ 18#
b) Superfície superior a 1 m2 ( Per unitat )§ 33#

XII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
16, reguladora de la taxa per expedició de

documents administratius , pel que fa a l�an-
nex de tarifes que quedarà redactat:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: Censos de població d�habitants#
1. Certificacions d�empadronament en el cens de població:§ #

a) Vigent§ 165#
b) De censos anteriors§ 225#

Epígraf segon: Certificacions i compulses#
1. Certificacions de documents o d�acords municipals§ 225#
2 .Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:§ #

a) Senyalitzacions horitzontals i verticals o senyalització de semà-
fors ( amb plànol )§ 550#
b) Situacions i característiques automàtiques de cruïlles, amb
distància o direccions i girs de circulació ( amb plànol )§ 550#
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o
itineraris i recorregut ( amb plànol ) § 550#

§ Pessetes#

d) Altres informes ( sense plànol )§ 550#
e) Altres informes ( amb plànol )§ 1.100#

5. Altres certificacions § 550#
6. Diligència de confrontació de documents § 225#
7. Validació de poders que hagin de produir efecte a les oficines muni-
cipals§ 550#
Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals#
1. Informacions testificals § 1.100#
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspas-
sos, d�obertura o similars, de locals ( per cadascun )§ 1.100#
3. Per cada compareixença davant l�alcaldia per a qualsevol finalitat
amb constància per escrit sol·licitada per l�interessat § 1.100#
4. Pel visat de documents en general, que no estiguin expressament
tarifats ( per cadascun )§ 550#



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local¢

¢19 / 12 / 2000¢Núm. 303 / Pàg. 44¢

§ Pessetes#

7. Per cada document que s�expedeixi en fotocòpia ( per cada foli)§ 52#
8. Per cada document per xerocòpia autoritzat per certificació§ 550#
9. Per cada contracte administratiu que es subscrigui d�obres, béns o
serveis§ 2.190#
Epígraf quart: Documents relatius a serveis d�urbanisme#
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d�edificis § 20.720#
2. Per cada certificació que s�expedeixi de serveis urbanístics sol·licita-
da a instància de part § 1.035#
3. Per cada informe que s�expedeixi sobre característiques de terrenys o
consulta per a edificació, a instància de part§ 520#
4. Per cada expedient de concessió d�instal·lació de rètols i mostres§ 520#
5. Per cada plànol que presenti un particular, bé sigui original o còpia i
en cada memòria d�obres subscrita per un tècnic§ 1.035#
6. Per cada còpia de plànol d�alineació de carrers, eixamples, etc., per
cada m2 o fracció del plànol.§ 520#
7. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l�expedient de con-
cessió de llicència d�obres, per cada m2 o fracció de plànol§ 520#
8. Per cada certificació de l�arquitecte o enginyer municipal, en valora-
ció de danys en incendis i d�altres peritatges sobre edificis:§ #

£- Fins a 50.000 PTA de danys o valor§ 1.035#
£- De 50.000 a 500.000 PTA§ 5.180#
£- De 500.001 PTA en endavant§ 10.360#

§ Pessetes#

9. Consulta sobre ordenances d�edificació§ 520#
10. Obtenció de cèdula urbanística§ 1.035#
11. Reintegre municipal per autentificació de documents i plànols en
expedients de llicències d�obres:§ #

£- Pressupost: fins 1.000.000 PTA   tipus:§ 0,015%#
£- Pressupost: més d�1.000.000 PTA   tipus:§ 1,040%#

Epígraf cinquè: Contractació d�obres i serveis#
1. Constitució, substitució i devolució de fiances per a licitacions i
obres municipals, per cada acte§ 550#
2. Certificacions d�obres, per cadascuna§ 550#
3. Actes de recepció d�obres, per cadascuna§ 1.100#
Epígraf sisè: Altres expedients o documents#
1. Per qualsevol altre expedient o document que no estigui expressa-
ment tarifat§ 550#
2. Per cada cartell o placa informativa de les dades contingudes als
expedients de llicències de construcció§ 1.035#
3.Expedició de llicències d�obertura d�establiments§ 2.115#
4.Per cada canvi de titularitat de cada expedient d�obertura i funciona-
ment d�activitats§ 41.440#
5..Per cada autorització per col·locació de rètol§ 5.730#
7. Lliurament de títols de propietat de tombes i nínxols § 2.000#
8.Per cada placa homologada de gual permanent§ 1.625#

XIII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
17 reguladora de la taxa per atorgament de
llicències o autoritzacions administratives
d�autotaxis i altres vehicles de lloguer, pel
que fa a l�Art. 3: quota tributària, que que-

darà redactat:#

Article 3#

Quota tributària#

La quota tributària es determinarà per una

quantitat fixa assenyalada segons la naturale-
sa del servei o activitat, d�acord amb la
següent Tarifa:#

§ Pessetes #

a) Atorgament i expedició de llicències§ 76.880#
b) Atorgament d�autorització per a la substitució de vehicles§ 27.365#
c) Atorgament d�autorització per a la transmissió de llicències:§ #

§ Pessetes #

1. Transmissió � inter vivos�§ 76.880#
2. Transmissió � mortis causa� § 21.965#

XIV.£- Modificar l�Ordenança núm. 20,
reguladora de la taxa per a l�atorgament de
llicències de primera ocupació pel que fa a
l�article 3. Quota Tributària, que quedarà
redactat:#

Article 3#

Quota tributària#

La quota tributària es fixa en 5.285 pesse-
tes.#

XV.£- Modificar l�ordenança Fiscal núm.
21, reguladora de la taxa per a la inspecció
de calderes de vapor, motors, transformadors,

ascensors, muntacàrregues..., pel que fa a
l�epígraf 2n de l�article 3r, quedarà redactat
com segueix:#

§ Pessetes #

Epígraf segon: Servei d�inspecció de motors, calderes de vapor,
generadors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres aparells o
instal·lacions anàlogues:#
A. Motors:§ #

1. Per cada cavall fiscal o fracció § 295#
2. Quota mínima § 2.990#

B. Calderes de vapor, generadors, etc.:§ #
1. Per cada m2 o fracció de superfície § 295#

§ Pessetes #

2. Quota mínima § 2.990#
C. Transformadors:§ #

1. Per cada quilovat§ 1.955#
2. Quota mínima § 2.990#

D. Ascensors, muntacàrregues i grues:§ #
1. Per cada ascensor § 1.500#
2. Per cada muntacàrregues a§ 1.500#
3. Per cada grua§ 2.255#

XVI.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
22, reguladora de la taxa per a la retirada i

posterior dipòsit de vehicles estacionats
defectuosament o abusiva a la via pública,

pel que fa a l�annex de tarifes que quedarà
redactat:#

§ Pessetes #

Epígraf primer: Retirada del vehicle#
1. Retirada de motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues § 1.060#
2. Retirada d�automòbils de turisme, camions i similars, fins a 3.500
Kgs. de PMA § 5.285#
3. Retirada de tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 Kgs§ 10.570#
Epígraf segon: Dipòsit del vehicle ( per cada dia de permanència I a
partir del dia següent al del dipòsit del vehicle )#

§ Pessetes #

1. Dipòsit i custòdia de motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres
rodes i altres vehicles de característiques anàlogues § 215#
2. Dipòsit i custòdia d�automòbils de turisme, camions i similars, fins a
3.500 Kgs. de PMA§ 530#
3. Dipòsit i custòdia de tota mena de vehicles amb PMA superior a
3.500 Kgs. § 1.060#
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XVII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
23, reguladora de la taxa per a la prestació
de serveis de Cementiri Municipal, pel que fa

a l�annex de tarifes, que quedarà redactat:#

ANNEX ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23#

La Tarifa a què es refereix l�article 4 d�a-
questa Ordenança fiscal s�estructura en els
següents epígrafs:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: Tombes i nínxols#
A) Tombes£-nínxol a perpetuïtat§ 140.000#
B) Tombes£-nínxol temporals ( tres anys )§ 15.850#
C) Nínxols a perpetuïtat:§ #

a) De les Agrupacions M i L:§ #
1. Amb columbari§ 90.000#
2. Sense columbari§ 75.000#
b) De les Agrupacions N, O i P§ 99.000#
c) De l�Agrupació Q § 115.000#

D) Nínxols perpetus ( d�altres Agrupacions ):§ #
1. Amb columbari § 75.000#
2. Sense columbari § 65.000#

E) Tombes sota terra § 15.000#
F) Nínxols temporals ( tres anys ) § 12.680#
G) Tombes£-nínxol temporals ( tres anys )§ 21.135#
Epígraf segon: Col·locació de làpides, reixes i guarniments#

§ Pessetes#

A) Per cada làpida en nínxol o sepultura de propietat§ 1.650#
B) Per col·locació de creu de qualsevol mida o matèria ( excepte de
fusta ) § 550#
C) Per col·locació de guarniments, jardineres, marcs, etc., en nínxols 
( Per unitat ) § 825#
D) Per cada revestiment de sepultures en ciment, granit o material anà-
leg, sempre que no es formi capella o panteó § 550#
Epígraf tercer: Registre de permutes i transmissions#
A) Inscripció de cessions i transferències § 3.850#
B) Inscripció de transferències entre familiars provinents § 2.740#
C) Inscripció de concessions a perpetuïtat § 4.485#
Epígraf quart; Inhumació, exhumació i trasllat de cadàvers i restes#
A) Inhumació § 4.485#
B) Exhumació § 7.690#
C) Trasllats: 1. Dins el cementiri § 10.980#

2.Fora del cementiri § 10.980#

Quan es tracti de la inhumació de fetus
dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de
la mare, es pagaran els drets corresponents a
una sola inhumació.#

Les restes de cadàvers inhumats en qualse-
vol mena de sepultura podran passar al
columbari si així es sol·licita, sense pagar cap
dret de cap classe, sempre que la sepultura
quedi completament lliure.#

Totes les operacions aniran a càrrec de
l�Ajuntament i la sepultura desocupada rever-
tirà al seu favor.#

§ Pessetes #

Epígraf cinquè: Conservació anyal#
A) Tomba£-nínxol§ 1.225#

§ Pessetes #

B) Nínxol § 985#
C) Tombes, capelles i panteons § 4.540#
D) Tombes sota terra § 985#

XVIII.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
24, reguladora de la taxa per la recollida i
manutenció de gossos abandonats a la via
pública, pel que fa a l�art. 3. Quota Tributà-
ria, que quedarà redactat:#

Article 3#

Quota tributària#

La quota tributària d�aquesta taxa ve deter-
minada per la quantitat resultant de l�aplica-
ció de la següent Tarifa:#

§ Pessetes#

Epígraf primer: Recollida de gossos § 755#
Epígraf segon: Manutenció dels gossos 
(Quota diària)§ 165#

XIX.£- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
28, reguladora de la taxa per a la prestació
del servei de publicitat a l�Emissora Munici-
pal, pel que fa a l�annex de tarifes, que que-
darà redactat:#

Epígraf primer: Producció falca#

Serà gratuït, excepte en els contractes infe-
riors a 12.000 ptes, en aquest cas el cost de
la producció serà 2.000 ptes.#

§mesos #
Passis 
Diaris§ 1§ 2§ 3§ 4§ 5£-6£-7§8£-9£-10£-11§ 12#

Epígraf 2n: Passis#
1§ 9000§ 8250§ 7500§ 7500§ 7500§ 7000§ 6000#
2§ 18000§ 16500§ 15000§ 14000§ 12500§ 11000§ 10000#

§mesos #
Passis 
Diaris§ 1§ 2§ 3§ 4§ 5£-6£-7§8£-9£-10£-11§ 12#

3§ 24750§ 22500§ 20250§ 18000§ 16000§ 14000§ 12000#
4§ 33000§ 30000§ 27000§ 25000§ 20000§ 18000§ 15000#
5§ 37500§ 35000§ 33000§ 30000§ 25000§ 20000§ 18000#

Epígraf tercer: Patrocini tancat (quota
mensual)#

Programa d�una hora setmanal, vuit passis #

Publicitaris i rauxes de patrocini, 15.275
ptes#

Epígraf quart: Patrocini de l�informatiu �La
Setmana�#

Quota mensual, 50.900 ptes #

NORMES D�APLICACIÓ DE LA TARIFA#

1. El contracte mínim de patrocini és de 3
mesos#

2. La durada d�una falca no excedirà de 30
segons.#

3. En cas d�augment s�aplicarà un 20%
entre 30 i 50 segons #

XX. £- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
29, reguladora de la taxa per l�atorgament de
llicències, control i regulació d�activitats d�a-
dequació de terrenys per a conreu amb apro-
fitaments d�àrids pel que fa a l�article 3.
Quota Tributària, que quedarà redactat: #

Article 3 #

Quota tributària #

1. Quan l�actuació sotmesa a llicència es
realitzi sobre terrenys la superfície dels quals
no excedeixi d�una hectàrea, la quota tributà-
ria consistirà: #

a) Per l�extracció per a aprofitament de
terres, 27 ptes/Tm. #

b) Per l�extracció per a aprofitament d�à-
rids o sorres, 44 ptes./Tm. #

2. Quan es tracti d�actuacions en superfí-
cies més grans, la quota és liquidarà segons
concert tributari amb el subjecte passiu. #

XXI. £- Modificar l�Ordenança Fiscal núm.
31, reguladora de la taxa per la recollida
domiciliària d�escombraries i residus sòlids
urbans i pel seu tractament i eliminació, pel
que fa a l�annex de tarifes, que quedarà
redactat: #

§ Pessetes#

Epígraf 1r. Habitatges#
Per cada habitatge§ 8.685#

§ Pessetes#

Habitatges Mas d�en Gall§ 8.010#
Habitatges Colònia Sedó§ 6.590#
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§ Pessetes#

Epígraf 2n.Allotjaments#
Hotels, motels, hotels£-apartament fins a 20 places§ 34.870#
Hotels, motels, hotels£-apartament més de 20 places§ 52.165#
Epígraf 3r.Mercats#
Parades mercat municipal§ 8.685#
Epígraf 4t.Establiments de restauració#
Restaurants§ 43.640#
Cafeteries§ 34.870#
Bars§ 34.870#
Tavernes§ 34.870#
Epígraf 5è. Establiments d�espectacles#
Cinemes i teatres§ 33.870#
Sales de festes i discoteques§ 52.165#

§ Pessetes#

Sales de Bingo§ 52.165#
Epígraf 6è.Altres locals comercials i industrials#
Centres Oficials§ 44.560#
Oficines bancàries§ 44.560#
Grans Magatzems§ 60.760#
Petit comerç§ 25.830#
Oficines, despatxos i altres petites indústries§ 25.830#
Tallers i altres locals no expressament tarifats§ 48.670#
Àrees comercials , supermercats i autoserveis:§ #

Fins 200 m2 de superfície§ 35.505#
De 201 a 750 m2§ 68.740#
De 751 a 3000 m2§ 150.075#
Més de 3000 m2§ 310.800#

Nota: Els locals comercials amb vivenda
s�aplicarà únicament la tarifa precedent, i en
ella s�hi contindrà la de l�epígraf primer. #

Esparreguera, 5 de desembre de 2000. #

El Batlle, Xavier Sitjà i Poch.#

022000041053
A

L�Estany#

ANUNCI#

Aprovat inicialment per resolució d�Alcal-
dia de data 27 de novembre de 2000 el Pla
Parcial del sector industrial de l�Estany, es
sotmet a informació pública pel termini d�un
mes, a comptar des de l�endemà de la última
publicació de l�anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, durant el qual podrà ser
examinat en les oficines d�aquest Ajunta-
ment, per formular les al·legacions que s�esti-
mi pertinents.#

L�Estany, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Sindreu i Portabella.#

022000040970
A

L�Estany#

ANUNCI#

Aprovada inicialment pel Ple de la Corpo-
ració en sessió de data 24 de novembre de
2000 la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament en sòl apte per a

ésser urbanitzat del sector industrial de l�Es-
tany, es sotmet a informació pública pel ter-
mini d�un mes, a comptar des de l�endemà
de la última publicació de l�anunci al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, durant el qual
podrà ser examinat en les oficines d�aquest
Ajuntament, per formular les al·legacions que
s�estimi pertinents.#

L�Estany, 1 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Sindreu i Portabella.#

022000040971
A

La Garriga#

ANUNCI#

D�acord amb l�apartat 1r. de l�article 71
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat vial,

aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990
de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de
24 de març i per la Llei 11/99 de 21 d�abril,
es fa públic que la relació de vehicles que es
relacionen a continuació i que han estat reti-
rats al dipòsit municipal perquè es considerin

abandonats, seran tractats com a residu sòlid
urbà passats 15 dies des del dia següent a la
publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

VEHICLES#

N. exp.§Marca§ Model§ Color§ Matrícula§ Bastidor#

1201§ Audi§ 200§ Negre§ B£-8201£-GN§ WAZZZ44ZFA065358#
1202§ Fiat§ Uno 60S§ Blanc§ B£-1182£-LM§ ZFA14600006410891#
1203§ Seat§ Málaga§ Negre§ B£-4615£-ID§ VSS023A0009090075#
1204§ Nissan§ 200 SX§ Grana§ B£-6314£-PU§ JN1GBAS14UJ0003986#
1205§ Seat fiat§ Panda§ Vermell§ B£-6390£-FZ§ ZFA141A0009646862#
1207§ Seat§ 131§ Grana§ B£-7049£-FG§ VSS131A0009618230#
1210§ Volvo§ 345§ Blanc§ NA£-4420£-U§ XLB345531JC378273#

N. exp.§Marca§ Model§ Color§ Matrícula§ Bastidor#

1218§ Volkswagen§ Golf§ Vermell§ B£-4301£-JH§ WWWZZZ19ZJW759788#
1247§ Seat fiat§ Panda§ Gris§ B£-0528£-FJ§ ZFA141A00£-09580792#
1249§ Seat fiat§ Panda§ Rosa§ B£-7215£-FZ§ ZFA141A00£-0964466#
1261§ Renault§ Express§ Blanca§ B£-9705£-KF§ VS5F40405K0003189#
1345§ Peugeot§ 306§ Marró§ B£-1024£-PP§ VF37CD8A230712173#
1447§ Peugeot§ 505§ Gris§ B£-1927£-FT§ VS8551A4601541851#

La Garriga, 30 de novembre de 2000.#

L�Alcalde, Alfred Vilar.#

022000041001
A
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Gelida#

EDICTE#

Havent estat exposat al públic durant un
període de quinze dies l�expedient de modifi-

cació de crèdits núm. 1/2000, per edicte
publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 272, de 13£-11£-2000, i al tauler d�anun-
cis de la Corporació, i atès que no s�ha for-
mulat cap reclamació ni al·legació, l�expe-
dient queda aprovat definitivament, d�acord

amb el decret de l�Alcaldia de data 1 de
desembre de 2000, el detall del mateix es
transcriu a continuació:#

Òrgan§ Funció§ Partida§ Descripció§ Crèdit inicial§ Increment§ Crèdit final#

SUPLEMENTS§ § § § § § #

ORDINARI§ § § § § § #
0§ 1.2§ 20200§ Arrendament local ORGT§ 536.604§ 379.896§ 916.500#
0§ 1.2§ 22603§ Jurídics§ 2.315.376§ 1.500.000§ 3.815.376#
0§ 1.21§ 12101§ Incentius policia local§ 624.000 § 150.000§ 774.000#
0§ 1.21§ 13000§ Retrib.basiques Laboral fix§ 20.739.089 § 2.300.000§ 23.039.089#
0§ 1.21§ 13001§ Retrib.complem.laboral fix§ 13.923.579 § 170.000§ 14.093.579#
0§ 1.21§ 13100§ Retrib.basiques Laboral event.§ 7.825.543 § 1.650.000§ 9.475.543#
0§ 1.21§ 13101§ Retrib.complem.laboral event.§ 4.390.134 § 900.000§ 5.290.134#
0§ 1.21§ 15000§ Productivitat funcionaris§ 2.203.319 § 200.000§ 2.273.319#
0§ 1.21§ 15001§ Productivitat laborals§ 751.140 § 10.000§ 761.140#
0§ 1.21§ 15101§ Previsió per hores extres§ 3.000.000 § 1.350.000§ 4.350.000#

§ § § Subtotal§ 56.308.784§ 8.609.896§ 64.788.680#

1§ 0.11§ 31000§ Interessos BCL§ 5.314.970§ 1.025.000§ 6.339.970#
1§ 0.11§ 31006§ Interessos BBVA§ 6.865.461§ 1.500.000§ 8.365.461#

§ § § Subtotal§ 12.180.431§ 2.525.000§ 14.705.431#

10§ 2.2§ 48910§ Subvenció ADF§ 51.500§ 3.500§ 55.000#
10§ 4.4§ 22700§ Escombraries i altres§ 25.077.915§ 500.000§ 25.577.915#

§ § § Subtotal§ 25.129.415§ 503.500§ 25.632.915#

2§ 1.2§ 22705§ Processos electorals§ 87.953§ 37.750§ 125.703#

§ § § Subtotal§ 87.953§ 37.750§ 125.703#

3§ 4.2§ 48901§ Activitats extraescolars§ 90.496§ 78.346§ 168.842#
3§ 4.22§ 22109§ Materials llar d�infants§ 39.553§ 25.000§ 64.553#
3§ 4.22§ 23001§ Dinars llar d�infants§ 147.156§ 200.000§ 347.156#

§ § § Subtotal§ 277.205§ 303.346§ 580.551#

6§ 5.1§ 22706§ Còpies plànols§ 36.121§ 80.000§ 106.121#

§ § § Subtotal§ 36.121§ 80.000§ 106.121#

8§ 5.1§ 22302§ Servei T£-Bus§ 1.523.319§ 126.754§ 1.650.073#

§ § § Subtotal§ 1.523.319§ 126.754§ 1.650.073#

9§ 5.1§ 21000§ Manteniment vies urbanes§ 2.589.576§ 514.319§ 3.103.895#

§ § § Subtotal§ 2.589.576§ 514.319§ 3.103.895#

§ § § Total ordinari§ 98.132.804§ 12.570.565§ 110.693.369#

INVERSIONS§ § § § § § #
3§ 4.2§ 62202§ Ampliació llar d�infants§ 1.000§ 5.500.000§ 5.501.000#

§ § § Subtotal§ 1.000§ 5.500.000§ 5.501.000#

§ § § Total inversions§ 1.000§ 5.500.000§ 5.501.000#

HABILITACIONS§ § § § § § #
0§ 1.21§ 14000§ Retribucions plans ocupació§ 0§ 2.724.816§ 2.724.816#
9§ 5.11§ 61127§ Aiguats§ 0§ 5.000.000§ 5.000.000#

§ § § Subtotal§ 0§ 7.724.816§ 7.724.816#

§ § § Totals§ 98.133.804§ 25.795.381§ 123.919.185#

PROCEDÈNCIA DELS FONS#
Per transferència#
ORDINARI§ § § § § § #
0§ 1.2§ 21601§ Manteniment equips informàtics§ 1.600.000§ 300.000§ 1.300.000#
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Òrgan§ Funció§ Partida§ Descripció§ Crèdit inicial§ Increment§ Crèdit final#

0§ 1.2§ 22108§ Productes de neteja§ 235.856§ 25.000§ 210.856#
0§ 1.21§ 12000§ Retribucions bàsiques func.§ 31.775.045§ 700.000§ 31.075.045#
0§ 1.21§ 15100§ Complement pagues§ 10.320.060 § 800.000§ 9.520.060#
0§ 3.13§ 16000§ Quotes seguretat social§ 41.607.041 § 4.000.000§ 37.607.041#
0§ 1.21§ 46602§ Quot.fed.cata.municipis§ 106.223 § 45.385§ 60.838#

§ § § Subtotal§ 85.644.225§ 5.870.385§ 79.773.840#

1§ 0.1§ 91100§ Amortitz.BCL§ 14.481.977§ 1.760.000§ 12.731.977#
1§ 0.1§ 91102§ Amortització Diputació§ 4.278.387§ 165.000§ 4.113.387#
1§ 0.1§ 91302§ Amortització BBVA§ 17.442.909§ 475.000§ 16.967.909#
1§ 0.1§ 91303§ Amortització la caixa§ 1.575.474§ 60.180§ 1.515.294#
1§ 0.10§ 31003§ Operacions de tresoreria§ 1.000.000§ 130.000 § 870.000#
1§ 0.11§ 31007§ Entitats per possibles préstecs§ 900.000§ 600.000§ 300.000#
1§ 6.11§ 31100§ Despeses originades de préstecs§ 450.000§ 100.000§ 350.000#

§ § § Subtotal§ 39.128.747§ 3.160.180§ 35.978.567#

10§ 5.1§ 21001§ Vies rurals§ 1.286.271§ 420.000§ 866.271#

§ § § Subtotal§ 1.286.271§ 420.000§ 866.271#

3§ 4.20§ 22700§ Neteja CEIP Montcau§ 700.000§ 100.000§ 600.000#

§ § § Subtotal§ 700.000§ 100.000§ 600.000#

5§ 3.1§ 48001§ Subvencions assistencials§ 1.171.000§ 300.000§ 871.000#
5§ 4.1§ 21204§ Manteniment c.mèdics§ 293.774§ 75.000§ 218.774#
5§ 4.1§ 22106§ Recollida animals§ 250.000§ 100.000§ 150.000#

§ § § Subtotal§ 1.714.774§ 475.000§ 1.239.774#

6§ 1.2§ 22706§ Arquitecte§ 1.605.411§ 30.000§ 1.575.411#
66§ 4.3§ 2210§ Plaques llicències d�obra§ 415.338§ 400.000§ 15.338#

§ § § Subtotal§ 2.020.749§ 430.000§ 1.590.749#

8§ 4.4§ 21214§ Manteniment Centre Promoció§ 175.000§ 100.000§ 75.000#
8§ 4.4§ 22109§ Materials Promoció§ 1.000.000§ 500.000§ 500.000#
8§ 4.4§ 48914§ Promoció Econòmica§ 1.000.000§ 440.000§ 560.000#

§ § § Subtotal§ 2.175.000§ 1.040.000§ 1.135.000#

9§ 1.2§ 22706§ Enginyer§ 1.376.216§ 25.000§ 1.351.216#
9§ 4.3§ 21301§ Manteniment enllumenat§ 5.831.948§ 1.000.000§ 4.831.948#
9§ 4.4§ 22104§ vestuari brigada§ 306.000§ 50.000§ 256.000#

§ § § Subtotal§ 7.514.164§ 1.075.000§ 6.439.164#

§ § § Total ordinari§ 140.183.930§ 12.570.565§ 127.623.365#

INVERSIONS§ § § § § § #
6§ 5.11§ 60014§ Gestió urbanística Pla Gral.§ 8.000.000§ 5.500.000§ 2.500.000#

§ § § Subtotal§ 8.000.000§ 5.500.000§ 2.500.000#

§ § § Total Disminucions§ 148.183.930§ 18.070.565§ 130.123.365#

Per majors ingressos#

0§ § 45103§ Departament treball Generalitat§ 0§ 2.724.816§ 2.724.815#
0§ § 75500§ Subvenció Generalitat§ 0§ 5.000.000§ 5.000.000#

§ § § Total majors ingressos§ 0§ 7.724.816§ 7.724.815#

§ § § Total modificacions§ 148.183.930§ 25.795.381§ 137.848.180#

Gelida, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Lluís Valls i Comas.#

022000040994
A
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Llinars del Vallès#

ANUNCI#

En data 4 de desembre de 2000, el senyor
Alcalde ha dictat el següent Decret, que
transcrit literalment diu el següent:#

«Atès que el Sr. Martí Pujol i Casals ha
perdut la confiança que aquesta Alcaldia va
dipositar en ell recent constituït el nou Ajun-
tament resultant de les eleccions locals cele-
brades el passat 13 de juny de 1999.#

Atès que de conformitat amb l�article 21.3
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases del règim local i altra legislació
concordant, aquesta Alcaldia pot delegar l�e-
xercici de les seves atribucions sense perjudi-
ci de les potestats de revocació i advocació
previstes als articles 13 i 14 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.#

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que legalment tinc conferides, he
resolt el següent:#

Primer. £- Revocar la delegació efectuada a
favor del Sr. Martí Pujol i Casals mitjançant
resolució d�alcaldia de data 31 de gener de
2000 com a Regidor d�Esports.#

Segon. £- Notificar aquesta resolució al
Regidor afectat i als diferents departaments
municipals pel seu coneixement, amb indica-
ció que a partir d�aquest moment s�abstindrà
d�exercir les atribucions que tenia encomana-
des en virtut de les delegades efectuades i ara
revocades mitjançant el present decret.#

Tercer. £- Donar compte d�aquesta resolu-
ció al Ple de l�Ajuntament en la primera ses-
sió que es celebri i publicar el seu text en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.»#

Llinars del Vallès, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000041054
A

Llinars del Vallès#

ANUNCI#

En data 4 de desembre de 2000, el senyor
Alcalde ha dictat el següent Decret, que
transcrit literalment diu el següent:#

«Atès que el Sr. Pere Grivé i Martínez ha
perdut la confiança que aquesta Alcaldia va
dipositar en ell recent constituït el nou Ajun-
tament resultant de les eleccions locals cele-
brades el passat 13 de juny de 1999.#

Atès que de conformitat amb l�article 23.1
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases del règim local i altra legislació
concordant, l�Alcalde nomena i separa lliura-
ment als membres de la Comissió de Govern.#

Atès que de conformitat amb l�article 23.3
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases del règim local i altra legislació
concordant, l�Alcalde designa i revoca lliura-
ment els Tinents d�Alcalde.#

Atès que de conformitat amb l�article 21.3
de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de

les bases del règim local i altra legislació
concordant, aquesta Alcaldia pot delegar l�e-
xercici de les seves atribucions sense perjudi-
ci de les potestats de revocació i advocació
previstes als articles 13 i 14 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.#

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que legalment tinc conferides, he
resolt el següent:#

Primer. £- Revocar els següents nomena-
ments i delegacions efectuades a favor del Sr.
Pere Grivé i Martínez mitjançant resolucions
d�alcaldia de data 3 de juliol de 1999 i 31 de
gener de 2000:#

* Membre de la Comissió de Govern.#

* Segon Tinent d�Alcalde.#

* Regidor Delegat de Governació.#

Segon. £- Notificar aquesta resolució al
Regidor afectat i als diferents departaments
municipals pel seu coneixement, amb indica-
ció que a partir d�aquest moment s�abstindrà
d�exercir les atribucions que tenia encomana-
des en virtut de les delegades efectuades i ara
revocades mitjançant el present decret.#

Tercer. £- Donar compte d�aquesta resolu-
ció al Ple de l�Ajuntament en la primera ses-
sió que es celebri i publicar el seu text en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.»#

Llinars del Vallès, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000041055
A

El Masnou#

EDICTE#

En compliment de l�acord de Comissió de
Govern de data 5 de desembre de 2000,
s�amplia a tres operaris/es de neteja la convo-
catòria publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 286 de 29 de novembre de
2000.#

El Masnou, 7 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Azuara.#

022000041049
A

El Masnou#

EDICTE#

La Comissió de Govern, celebrada el dia
30 de novembre de 2000, ha aprovat la rela-
ció número 7/00 de liquidacions referent a
l�Impost sobre l�Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana corresponent
a l�exercici de 2000, el que es posa en conei-
xement dels contribuents afectats. El mateix
es troba en exposició pública en el Departa-
ment de Rendes d�aquest Ajuntament pel ter-
mini de quinze dies hàbils.#

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar recurs de reposició davant l�òrgan que

l�ha dictat, en el termini d�un mes a comptar
des del dia següent al de la finalització del
període d�exposició esmentat.#

Contra la desestimació, expressa o pre-
sumpta del recurs de reposició referit, podeu
interposar recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de la província de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des de l�endemà de
la recepció de la notificació de la desestima-
ció, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en termini de sis mesos a comptar
des de l�endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s�hagi d�entendre desesti-
mat de forma presumpta.#

No obstant això, podreu interposar£-se
qualsevol altre si ho considereu convenient.#

El Masnou, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Azuara.#

022000041061
A

El Masnou#

EDICTE#

La Comissió de Govern, celebrada el dia
30 de novembre de 2000, ha aprovat el
Padró referent a la taxa per prestació de ser-
veis i actuacions administratives en el Mercat
Municipal corresponent al mes de desembre
de 2000, el que es posa en coneixement dels
contribuents afectats. El mateix es troba en
exposició pública en el Departament de Ren-
des d�aquest Ajuntament pel termini de quin-
ze dies hàbils.#

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar recurs de reposició davant l�òrgan que
l�ha dictat, en el termini d�un mes a comptar
des del dia següent al de la finalització del
període d�exposició esmentat.#

Contra la desestimació, expressa o pre-
sumpta del recurs de reposició referit, podeu
interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des de l�endemà de
la recepció de la notificació de la desestima-
ció, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en termini de sis mesos a comptar
des de l�endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s�hagi d�entendre desesti-
mat de forma presumpta.#

No obstant això, podreu interposar£-ne
qualsevol altre si ho considereu convenient.#

El Masnou, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Azuara.#

022000041062
A

Mataró#

ANUNCI#

Núm. exp.: 24/2001. #
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Descripció de l�objecte: Servei de lloguer
de contenidors de recollida de runa per a
l�any 2001. #

Tramitació: Ordinària. #

Procediment: Obert. #

Forma: Concurs. #

Pressupost base de licitació (import total):
1.100.000 pessetes IVA inclòs, equivalent a
6.611,133 EUR. #

Garantia provisional: 2% pressupost con-
tracte. #

Obtenció documentació i informació:
Ajuntament de Mataró, Servei de Compres i
Contractacions, carrer Carreró, 13 £-15, 2a
planta, 08301 Mataró. Tel. 93.758.22.04 i
Fax: 93.758.21.73. #

Data límit obtenció de documents i infor-
mació: Fins l�últim dia en què es puguin pre-
sentar ofertes. #

Presentació d�ofertes: Registre General de
l�Ajuntament de Mataró, ubicat a l�Oficina
d�Atenció Ciutadana, a la planta baixa de La
Riera, 48, de les 9 hores a les 14 hores. #

Data límit presentació: Fins l�últim dia dels
quinze naturals, a comptar des del següent al
de la publicació d�aquest anunci en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA; si aquest dia
coincidís en dissabte o festiu, es perllongarà
fins el primer dia hàbil següent. #

Documentació a presentar: La que consta
a la clàusula 6a del plec de condicions
econòmico£-dministratives que han de regir el
concurs.#

Obertura de les ofertes: L�obertura de pli-
ques tindrà lloc a la Sala dels Lleons de la
Casa Consistorial, a les 9 hores del dijous de
la setmana següent a aquella en què es com-
pleixi el termini de presentació de proposi-
cions. En cas de coincidir l�esmentat dijous
en festiu, l�obertura se celebrarà el següent
dia hàbil a la mateixa hora. #

Despeses d�anuncis: A càrrec de l�adjudi-
catari del contracte. #

Mataró, 11 de desembre de 2000. #

El Conseller delegat de Serveis Centrals,
Ramon Bassas i Segura.#

022000041319
A

Montmajor#

ANUNCI#

En compliment d�allò que disposa l�article
43 del Reglament de la Intervenció Integral
de l�Administració ambiental, aprovat per
Decret 136/1999, de 18 de maig, es sotmet a
informació pública per un termini de vint
dies, els expedients que a continuació es
detallen:#

Núm. exp., 60; nom Promotor, Ramon Bala-
guer Pons; tipus act., ampliació Expl. Por.
C. Tancat; emplaçament, Cal Balaguer,
Montmajor.#

Amb la finalitat que qualsevol persona que

s�hi consideri afectada pugui formular les
al·legacions i observacions i presentar els
documents que estimi pertinents.#

L�expedient esmentat es pot consultar a la
Secretaria Municipal, tots els dies laborables
en hores d�oficina, durant el termini d�infor-
mació pública que serà de vint dies, a comp-
tar a partir del següent a la inserció d�aquest
anunci en el tauler d�edictes de l�Ajuntament.#

Les al·legacions i suggeriments, si s�escau,
han de presentar£-se en el Registre d�aquest
Ajuntament, dins del termini esmentat, perso-
nalment, per correu administratiu certificat o
a través de qualsevol dels mitjans que esta-
bleix l�article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.#

Montmajor, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000040968
A

Montmeló#

ANUNCI#

D�acord amb l�article 82 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s�aprova
el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa públic el nomenament
per acord de la Comissió de Govern de data
28 de novembre de 2000, del senyor José
Luis Martínez Martínez, amb DNI núm.
37.312.060, com a funcionari de carrera per
ocupar el lloc de treball de tècnic d�adminis-
tració especial d�aquest Ajuntament.#

Montmeló, 30 de novembre de 2000.#

L�Alcalde, Manuel Ramal Mata.#

022000040999
A

Navàs#

ANUNCI#

Un cop aprovat per la Comissió de Govern
en sessió celebrada el passat dia 22 de
novembre de 2000, el projecte tècnic ano-
menat �Rehabilitació i ampliació del cinema
i teatre municipal de Palà de Torroella�, amb
un pressupost general de 32.021.333 pesse-
tes, que té la consideració d�obra municipal
ordinària, se sotmet a informació pública per
un termini de trenta dies, en el tauler d�anun-
cis de l�Ajuntament i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, per tal que pugui ser examinat
l�expedient a la secretaria de l�Ajuntament i
s�hi pugui presentar les reclamacions i sugge-
riments que es considerin oportuns.#

Navàs, 23 de novembre de 2000.#

L�Alcaldessa, Maria Àngela Estruch i Car-
bonell.#

022000040990
A

Olèrdola#

EDICTE#

Edicte de modificació d�errada (publicació
urgent).#

Decretat error en la publicació de l�anunci
de la licitació ordinària de l�obra �Centre de
suport destinat a la dona Treballadora per la
seva integració al món laboral�, publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 297
de 12 de desembre de 2000 i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3282
d�11 de desembre de 2000, en el qual posa
que el termini de presentació de pliques és
de tretze dies naturals i que hauran de dir
que el termini de presentació és de vint£-i£-sis
dies, finalitzant el termini de vint£-i£-sis dies
naturals a comptar des del dia 12 de desem-
bre de 2000.#

Olèrdola, 14 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Mir i Vallès.#

022000041323
A

Olesa de Montserrat#

EDICTE#

Els expedients de modificació de crèdits
núm. 24/00 i núm. 25/00, dins el Pressupost
municipal vigent, aprovats inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió extraordinària
celebrada el dia 16 de novembre de 2000, i
exposats al públic durant el termini de 15
dies hàbils, previ anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm.280 del
dia 22 de novembre de 2000, ha quedat defi-
nitivament aprovat per no haver£-se presentat
reclamacions en contra.#

El resum per capítols de les modificacions
definitivament aprovades és el següent:#

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.24/00#

Baixes per anul·lació annex núm. 1§ #
Capítol III§ 1.758.337 ptes.#

Majors ingressos annex núm. 2§ #
Capítol III§ 1.606.717 ptes.#
Capítol VII§ 4.660.787 ptes.#

Crèdit extraordinari annex núm. 3§ #
Capítol II§ 4.660.787 ptes.#
Capítol III§ 1.365.054 ptes.#
Capítol IV§ 2.000.000 ptes.#

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/00#

Baixes per anul·lació annex núm. 1§ #
Capítol I§ 1.200.000 ptes.#
Capítol II§ 1.797.395 ptes.#
Capítol III§ 12.520.136 ptes.#
Capítol IV§ 201.292 ptes.#

Majors ingressos annex núm. 2§ #
Capítol VII§ 339.213 ptes.#

Suplement de crèdit annex núm. 3§ #
Capítol I§ 12.036.429 ptes.#
Capítol II§ 1.822.267 ptes.#
Capítol IV§ 99.340 ptes.#
Capítol IX§ 2.100.000 ptes.#
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Olesa de Montserrat,  13 de desembre de
2000.#

L�Alcalde£-President, Joan Rota Ros.#

022000041362
A

Oristà#

ANUNCI#

En compliment d�allò que disposa l�article
17.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
Reguladora de les Hisendes Locals i disposi-
cions concordants, es fa públic que les Orde-
nances Fiscals aprovades en sessió celebrada
el dia 26 d�octubre de 2000, han quedat defi-
nitivament aprovades i són les que seguida-
ment es transcriuen:#

Primer. £- Aprovar definitivament per a l�e-
xercici del 2001 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació és
relacionen:#

ORDENANÇA REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
BENS IMMOBLES#

Modificar l�article 8è Tipus de gravamen i
quota.#

El tipus de gravamen serà el 0,575 per 100
quan es tracti de béns de naturalesa urbana i
el 0,755 per 100 quan es tractin de béns de
naturalesa rústica. La quota de l�impost és el
resultat d�aplicar a la base liquidable el tipus
de gravamen.#

ORDENANÇA REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA#

Modificar l�article 5è Quota Tributària.#

1. Les quotes del quadre de tarifes de l�Im-
post fixat en l�article 96.1 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, s�incrementaran per l�a-
plicació sobre les mateixes del coeficient 1,1.
Aquest coeficient s�aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l�esmentat quadre sigui modi-
ficat per la Llei de Pressupostos Generals de
l�Estat.#

2. Com a conseqüència del que s�ha pre-
vist en l�apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:#

Potència i classes de vehicles (1.1)§ Pessetes#

A) Turismes#
De menys de 8 cavalls fiscals§ 2.310#
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals§ 6.237#
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals§ 13.167#
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals§ 16.401#
De més de 20 cavalls fiscals§ 20.498#

B) Autobusos#
De menys de 21 places§ 15.246#
De 21 a 50 places§ 21.714#
De més de 50 places§ 27.142#

C) Camions#
De menys de 1.000 quilograms de càrrega
útil§ 7.738#
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§ 15.246#
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de
càrrega útil§ 21.714#

Potència i classes de vehicles (1.1)§ Pessetes#

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil§ 27.142#

D) Tractors#
De menys de 16 cavalls fiscals§ 3.234#
De 16 a 25 cavalls fiscals§ 5.082#
De més de 25 cavalls fiscals§ 15.246#

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica#
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil§ 3.234#
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil§ 5.082#
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil§ 15.246#

F) D�altres vehicles#
Ciclomotors§ 808#
Motocicletes fins a 125 cc.§ 808#
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 
250 cc.§ 1.386#
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 
500 cc.§ 2.772#
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 
1.000 cc.§ 5.544#
Motocicletes de més de 1.000 cc.§ 11.088#

ORDENANÇA REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE
L�INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA#

Modificar l�article 6è Tipus de gravamen i
quota.#

1. D�acord al que preveu l�article 108.2 de
la Llei 39/1988, per determinar l�import de
l�increment real s�aplicarà sobre el valor del
terreny en el moment de l�acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:#

a) Per als increments de valor generats en
un període de temps comprès entre un cinc
anys 2.2.#

b) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a deu anys 2.0.#

c) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a quinze anys
2.1.#

d) Per als increments de valor generats en
un període de temps de fins a vint anys 2.2.#

2. La quota serà el resultat d�aplicar a la
base imposable el tipus del 25 per 100.#

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D�ESCOMBRARIES#

Modificar l�article 6è Quota Tributària.#

1. La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles.#

2. A aquest efecte, s�aplicarà la tarifa
següent:#

§ Pessetes#

Per cada habitatge familiar§ 12.500#
Per cada local comercial o industrial§ 12.500#

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI LOCAL#

Modificar l�article 6è Quota Tributària. #

1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:#

Epígraf primer. Conducció de cadàvers.#

1. Trasllat dins del territori de l�entitat
local.#

2. Trasllat fora del territori de l�entitat
local, per cada quilòmetre recorregut,
sumant£-se els d�anada i tornada.#

Epígraf segon. Dipòsit de cadàvers.#

1. Per cada dipòsit d�un cadàver o les
seves restes, durant 24 hores o fracció, en els
locals destinats a dipòsit individual.#

2. Per cada dipòsit d�un cadàver o les
seves restes, durant 24 hores o fracció, en els
locals destinats a dipòsit general.#

3. Per la utilització del dipòsit per a la rea-
lització d�embalsament de cadàvers.#

Epígraf tercer. Sales de dol.#

1. Per la utilització de sales de dol durant
24 hores o fracció.#

Epígraf quart. Inhumacions.#

En mausoleu.#

En nínxol.#

En sepultura.#

Epígraf cinquè. Manteniment.#

Per la conservació i neteja dels nínxols en
un any, 624 pessetes.#

Epígraf sisè. Nixols.#

Nínxols a perpetuitat.#

Epígraf setè. Registre permutes i
transmissions.#

Per cada inscripció en els registres munici-
pals de cada permuta o transmissió que es
concedeixi, de tota mena de sepultures o nín-
xols, 41.600 pessetes.#

2. En situacions d�escassa capacitat econò-
mica, les tarifes contingudes en el punt ante-
rior es reduiran en un 50%.#

A efectes d�obtenir aquesta reducció,
haurà de complimentar£-se l�imprès que facili-
tarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia
de l�última declaració d�IRPF.#

3. En situacions d �absoluta impossibilitat
econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ
informe de l�Àrea de Serveis Socials.#

Segon. £- Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o realització d�activitats admi-
nistratives de competència local i aprovar les
Ordenances Fiscals reguladores de les matei-
xes que a continuació es relacionen:#

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D�INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L�ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS#

Article 6#

Quota Tributària#

La Quantia de la taxa serà la resultant d�a-
plicar les següents tarifes:#
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§ Pessetes#

1. Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el plane-
jament urbanístic§ 2.575#

2. Procediment de consulta prèvia potestativa§ 2.575#

3. Procediment de llicència municipal i permís municipal. Supòsits:§ #
a) Activitats incloses en l�Annex II.1§ #
b) Activitats incloses en l�Annex II.2§ #

Càlcul:§ #
S�aplicarà el percentatge que es determina prenen com a base la suma de les quo-
tes mínimes afectes a l�IAE dels grups o epígraf en que estigui matriculat el titular
de l�activitat, la base es corregirà d�acord amb el següent:#
£- Liquidacions calculades segons quota IAE nacional. Coeficient 0,50§ #
£- Liquidacions calculades segons quota IAE provincial. Coeficient 0,75§ #
£- Liquidacions calculades segons quota IAE municipal. Coeficient 1,00§ #
A la base se li aplicarà el següent tipus:§ #

a) Llicències i legalitzacions, nova instal·lació§ 200%#
b) Modificacions i variacions en llicències§ 200%#
c) Canvis, novacions de titularitat, sense modificació§ 100%#
d) Canvi de domicili de l�activitat, sense modificació§ 100%#

Quota mínima:§ 50.000#

§ Pessetes#

4. Procediment de comunicació prèvia  ( Annex III LIA) i activitats innò-
cues§ #

Càlcul:§ #
S�aplicarà el percentatge que es determina prenent com a base la suma de les quo-
tes mínimes afectes a l�IAE dels grups o epígrafs en que estigui matriculat el titular
de l�activitat, la base es corregirà d�acord amb el següent:#
£- Liquidacions calculades segons quota IAE nacional. Coeficient 0,50§ #
£- Liquidacions calculades segons quota IAE provincial. Coeficient 0.75§ #
£- Liquidacions calculades segons quota IAE municipal. Coeficient 1,00§ #
A la base se li aplicarà el següent tipus:§ #

a) Llicències i legalitzacions, nova instal·lació§ 200%#
b) Modificacions i variacions en llicències§ 200%#
c) Canvis, novacions de titularitat, sense modificació§ 100%#
d) Canvi de domicili de l�activitat, sense modificació§ 100%#

Quota mínima§ 25.000#

5. Procediment de revisió de llicència municipal ambiental§ 25.000#

6. Procediment de control inicial periòdic§ 15.000#

7. Altres procediments no especificats§ 10.000#

Adherir£-se a l�Ordenança tipus aprovada
per la Diputació de Barcelona i publicada en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 27
d�octubre de 1999, reguladora del Tribut
mencionat en aquest punt.#

Tercer. £- Imposar les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini
públic local i aprovar les Ordenances Fiscals
reguladores de les mateixes que a continua-
ció es relacionen: #

REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN
LA GENERALITAT DEL VEÏNAT#

Adherir£-se a l�Ordenança tipus aprovada
per la Diputació de Barcelona i publicada al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de data 25
d�octubre de 2000, reguladora del Tribut
mencionat en aquest punt.#

Quart. £- Derogar amb efectes 1 de gener
de 2001 l�Ordenança municipal reguladora
de la Taxa de clavegueram.#

Contra l�aprovació de les Ordenances Fis-
cals, es podrà interposar recurs contenciós

administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de
publicació d�aquest anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Oristà, 28 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Robert Pardo i Maqueda.#

022000041033
A

Palafolls#

ANUNCI#

Aprovat inicialment per Decret d�Alcaldia
número 722/00 de data 7 de desembre de
2000, el projecte de reparcel·lació del sector
11 �Eixample Sant Genís� del Pla General
d�Ordenació, a executar pel sistema de coo-
peració, s�exposa al públic, durant el termini
de vint dies hàbils a partir de la inserció del
present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè pugui ser examinat en la
Secretaria de l�Ajuntament, en hores d�ofici-
na, per totes aquelles persones que es consi-
derin afectades, i formulades les al·legacions
que s�estimin pertinents.#

Palafolls, 11 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.#

022000041029
A

Pineda de Mar#

EDICTE#

L�Ajuntament en Ple reunit en sessió extra-
ordinària de data 4 de desembre de 2000, va
adoptar, entre d�altres, el següent acord, la
part dispositiva del qual és del següent tenor
literal:#

«Primer. £- Aprovar definitivament, en els
termes de l�article 112.3.k) de la Llei 8/87, de
15 d�abril, citada, l�Estudi de Detall de l�illa
industrial, clau 21b, del Pla Parcial PP3D
�Can Teixidor� del PGOU de Pineda de Mar,
d�iniciativa particular, promogut per Joan
Alcazar i Giner, en representació del PP3D
�Can Teixidor�.#

Segon. £- Donar trasllat d�un exemplar de
l�Estudi de Detall de l�illa industrial, clau
21b, del Pla Parcial PP3D �Can Teixidor� del
PGOU de Pineda de Mar, i còpia de l�expe-
dient administratiu a la Comissió d�Urbanis-
me de Barcelona, en els termes de l�article 64
i 65 del DL 1/90, de 12 de juliol, pel que s�a-
prova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria d�urbanisme.»#

Pineda de Mar, 5 de desembre de 2000.#

El Regidor d�Urbanisme, Obres i  Serveis,
Norbert Pelàez i Rodríguez.#

022000040966
A

La Pobla de Claramunt#

EDICTE#

Havent£-se observat que en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA número 313, annex XI,
del dia 31 de desembre de 1998, es va publi-
car per error el text de l�article 6 de l�Orde-
nança Fiscal número 11 relativa a la Taxa per
l�ocupació de terrenys d�ús públic amb mer-
caderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntuals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues, quan s�havia que
publicar el de l�article 6 de l�Ordenança Fis-
cal número 12, relativa a la Taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qual-
sevol mena, per tant a l�haver£-se omès la
seva publicació es fa constar que el text de
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l�esmentat article és el següent:#

Article 6#

Quota tributària#

La quantia de la taxa es determinarà d�a-
cord amb el següent quadre de tarifes:#

Tarifa primera#

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres
particulars o aparcaments individuals de pro-
pietat dins d�un aparcament general i els que
estan situats en zones o carrers particulars
que formin part de comunitats de propietaris,
que prohibeixen l�aparcament de vehicles
que no siguin propietat d�algun membre de la
comunitat.#

Quantia anual: 10.000 pessetes.#

Epígraf#

En carrers de 1a, 2a, 3a, 4a i 5a categories.#

Tarifa segona#

Reserva especial de parada en les vies i
terrenys d�ús públic, concedits a determina-
des persones, per a càrrega i descàrrega de
mercaderies, de materials davant de l�obra en
construcció, de reformes o enderrocs d�im-
mobles. Per cada 5 metres lineals o fracció
de calçada que li afecti la reserva.#

Quantia anual: 6.000 pessetes.#

Epígraf#

En carrers de 1a, 2a, 3a, 4a i 5a categories.#

Tarifa tercera#

Reserva d�espais en les vies i terrenys d�ús
públic, concedits a hotels, entitats o particu-
lars per a aparcament exclusiu o prohibició
d�estacionament. Per cada 5 metres lineals o
fracció.#

Quantia anual: 6.000 pessetes.#

Epígraf#

En carrers de 1a, 2a, 3a, 4a i 5a categories.#

Quan la utilització privativa o l�aprofita-
ment especial porti aparellada la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el
benefici, sense perjudici del pagament de la
taxa a que hagués lloc, estarà obligat al rein-
tegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció o reparació i al
dipòsit previ del seu import.#

Si els danys fossin irreparables, l�Ajunta-
ment serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels béns destruïts o l�import del dete-
riorament dels danyats.#

No es podran condonar total ni parcial-
ment les indemnitzacions i reintegrament a
què es refereix el present apartat.#

La Pobla de Claramunt, 11 de desembre
de 2000.#

L�Alcalde, Jaume Armenteras Soteras.#

022000040972
A

Sant Adrià de Besòs#

EDICTE#

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,

es fa públic que el projecte de remodelació
de l�espai situat entre el carrer Garbí£-Tramun-
tana i de l�Astronàutica£-Fernández Márquez
de Sant Adrià de Besòs ha quedat aprovat
definitivament, atès que durant el termini
d�informació pública de trenta dies al que ha
estat sotmès, comptador des de l�endemà de
la publicació de l�acord d�aprovació inicial al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 256
de data 25 d�octubre de 2000, no s�han pre-
sentat al·legacions.#

Contra aquesta resolució administrativa
que és definitiva en via administrativa, es pot
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant l�òrgan que l�ha dictada en
el termini d�un mes, a comptar des de l�en-
demà d�aquesta publicació, o bé directament
recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent a
aquesta publicació, davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. No obstant això, podrà
interposar£-se qualsevol altre, si es considera
convenient.#

Sant Adrià de Besòs, 5 de desembre de
2000.#

El Regidor delegat de Planejament, Desen-
volupament Urbanístic i Serveis Municipals,
Joan Callau i Bartolí.#

022000040967
A

Sant Boi de Llobregat#

EDICTE#

A l�efecte d�allò que preveu l�article 59.4
de la Llei de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú, es notifica que la Comissió de
Govern en sessió ordinària celebrada el dia 6
de novembre de 2000 va acordà entre d�al-
tres el següent acord, el qual es transcriu
íntegrament als interessats Sr. José Martí i
Badiella i Pablo Martí i Farrés, Sra. Josefa
Urgell Casals, Sr. Antonio Solo, Sr. José
Comas Farrés, Sr. Salvador Bori i Bofill, Sr.
José Carreras Garrigosa, Sra. Josefa Nisó Cal-
das i Sr. Francisco Martí, per haver resultat
infructuosos els intents de notificació perso-
nal:#

�Atès que la Comissió de Govern, en la
sessió de data 5 de juny de 2000, va aprovar
inicialment el Projecte de compensació del
sector industrial �Prologis Parc Sant Boi�;#

Atès que en data 26 d�octubre de 2000,
amb número de registre d�entrada 29277, el
Sr. José Espinoza Granados, en representació
de Prologis Spain 1, S.L., ha presentat un nou
Projecte de compensació que modifica l�an-
terior, només pel que respecte a l�aportació i
adjudicació de finques;#

S�acorda:#

Primer. £- Sotmetre el Projecte de compen-
sació del sector industrial �Prologis Parc Sant
Boi� (exp. X111/2000/001) a informació
pública pel termini de vint dies i ordenar la

publicació d�aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i a un dels diaris de més
divulgació de la província, i notificar indivi-
dualment el present acord als propietaris i
altres interessats directament afectats com-
presos en l�àmbit territorial del projecte, per
tal que es puguin presentar les al·legacions
que convinguin als seus drets.#

Segon. £- Considerar aprovat definitivament
l�esmentat Projecte de compensació si en el
termini d�informació pública no es presenta
cap al·legació.#

Tercer. £- L�executivitat del present acord
resta condicionada a la ratificació del Projec-
te de compensació per la Junta de Compen-
sació del sector en el moment en que aquesta
sigui constituïda.#

Quart. £- Trametre una còpia completa de
l�expedient administratiu a la Comissió d�Ur-
banisme de Barcelona, en el termini de deu
dies comptadors des del moment en que el
projecte esdevingui aprovat definitivament.�#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Sant Boi de Llobregat, 11 de desembre de
2000.#

El Tinent d�Alcalde de la Ponència de Ser-
veis Interns, Juan A. Tamayo Fernández. #

022000041338
A

Sant Celoni#

ANUNCI#

Aprovat inicialment per Comissió de
Govern en sessió de 14 de novembre de
2000 el projecte tècnic de vestidors del camp
de futbol de Can Sans inclosa la modificació
presentada el 13 de novembre de 2000, amb
un pressupost global de 48.308.207 pessetes
IVA inclòs, el referit projecte i l�expedient de
la seva raó, romandran exposats al públic a
la Secretaria municipal pel termini de trenta
dies, durant el qual període es podran formu-
lar les reclamacions i al·legacions que s�esti-
min adients.#

Sant Celoni, 15 de novembre de 2000.#

L�Alcalde, Joan Castaño Augé.#

022000040969
A

Sant Cugat Sesgarrigues#

ANUNCI#

No havent£-se presentat cap reclamació
durant el període d�exposició al públic contra
l�acord d�aprovació inicial de l�expedient de
modificació de crèdits número 1/2000, mit-
jançant suplement de crèdit i crèdit extraordi-
nari, amb les següents fonts de finançament:#

£- Amb càrrec al romanent líquid de treso-
reria no afectat que resulta de l�any 1999
(11.684.441 pessetes).#

£- Amb càrrec a transferències de crèdits
entre partides (600.000 pessetes).#
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Es fa públic que aquest expedient ha que-
dat definitivament aprovat, de conformitat
amb el que estableix l�article 150.3 en rela-
ció amb el 158.2 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, el resum per capítols amb les modifi-
cacions introduïdes, és el següent:#

Capítol§ § Pessetes #

ESTAT DE DESPESES#

§ a) Operacions corrents§ #
1§ Remuneració de personal§ 33.879.437#
2§ Despeses en béns corrents i 

serveis§ 42.102.174#
3§ Despeses financeres§ 1.318.341#
4§ Transferències corrents§ 9.846.848#
§ b) Operacions de capital§ #
6§ Inversions reals§ 372.320.604#
7§ Transferències de capital§ 0#
8§ Variació actius financers§ 0#
9§ Variació passius financers§ 4.524.795#
§ Suma§ 463.992.199#

ESTAT D�INGRESSOS#

§ a) Operacions corrents§ #
1§ Impostos directes§ 38.728.209#
2§ Impostos indirectes§ 1.500.000#
3§ Taxes i altres ingressos§ 230.125.121#
4§ Transferències corrents§ 16.013.896#
5§ Ingressos patrimonials§ 1.581.864#
§ b) Operacions de capital§ #
6§ Alienació d�inversions reals§ 110.841.648#
7§ Transferències de capital§ 48.517.020#
8§ Actius financers§ 11.684.441#
9§ Passius financers§ 5.000.000#
§ Suma§ 463.992.199#

Sant Cugat Sesgarrigues, 12 de desembre
de 2000.#

L�Alcaldessa, Montserrat Marrugat i Esteve.#

022000041030
A

Sant Esteve Sesrovires#

EDICTE#

L�Ajuntament en sessió ordinària de la
Comissió de Govern Municipal de data 15 de
setembre de 2000, va aprovar inicialment i
sotmetre a informació pública el projecte de
codificació de l�enllumenat públic al terme
municipal de Sant Esteve Sesrovires, amb un
pressupost de codificació i identificació de
2.338.444 pessetes (IVA inclòs).#

Atès que aquesta aprovació inicial va ser
publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona número 246 en data 13 d�octu-
bre de 2000, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 3249 en data 20 d�oc-
tubre de 2000 i al tauler d�anuncis de l�Ajun-
tament durant un termini de trenta dies
hàbils.#

Atès que durant el termini d�exposició
pública no han estat presentades reclama-
cions ni al·legacions, resta el present acord
elevat a definitiu.#

La qual cosa es publica per a general
coneixement.#

«L�acord d�aprovació definitiva que posa fi
a la via administrativa podrà ser recorregut
potestativament en reposició davant de l�òr-
gan que l�ha dictat. El termini per interposar
el recurs de reposició serà d�un mes, comptat
des de la data de publicació del present edic-
te al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona (BOP) o al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC). En el supòsit de
que s�interposi recurs de reposició, no es
podrà interposar recurs contenciós adminis-
tratiu fins que aquell no sigui resolt expressa-
ment o s�hagi produït la seva desestimació
per silenci.#

Si transcorregut un mes des de la interposi-
ció del recurs no s�ha rebut resolució expres-
sa sobre el mateix, aquest es tindrà per deses-
timat, podent interposar£-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contensiosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de sis mesos a
comptar des del següent dia hàbil a aquell en
què l�òrgan hauria d�haver resolt el dit recurs.
En el cas de resolució expressa desestimatò-
ria del recurs, el termini per interposar el
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya serà de dos
mesos.#

No obstant, es pot interposar directament
per part dels interessats, sense necessitat d�in-
terposar prèviament el recurs de reposició
potestatiu, el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la data de la publica-
ció del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona (BOP) o al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).#

Tot això sense perjudici de que podeu
interposar qualsevol altre recurs, si ho consi-
dereu convenient.»#

Sant Esteve Sesrovires, 28 de novembre de
2000.#

El Tinent d�Alcalde delegat, Francesc
Rebés i Nobales.#

022000040973
A

Sant Julià de Vilatorta#

EDICTE#

Aprovat inicialment pel Ple de l�Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta, en sessió de
30 de novembre de 2000 l�expedient de
modificació pressupostària 5/2000, s�exposa
al públic per un període de quinze dies,
durant els quals els interessats podran exami-
nar la documentació i presentar les reclama-
cions que creguin oportunes. La modificació
s�entendrà definitivament aprovada sense
necessitat de prendre cap acord si durant
l�esmentat termini no es presenten reclama-
cions. Tot d�acord amb el que estableixen els
articles 158.2 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes

Locals, i el 38.2 del Reial Decret 500/90, de
20 d�abril.#

Sant Julià de Vilatorta, 1 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Joan Rosell i Ballús.#

022000041290
A

Sant Mateu de Bages#

EDICTE#

Transcorregut el termini d�informació
pública a que es van sotmetre els acords del
Ple l�Ajuntament de data 22 d�octubre de
2000, relatius a l�aprovació provisional de
modificació d�una Ordenança fiscal sense
que s�hagin presentat reclamacions, es fa
públic que han quedat definitivament aprovat
els següents acords:#

Primer. £- Aprovar provisionalment per a
l�exercici de 2001 i següents la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació
es relacionen:#

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3#

REGULADORA DE L�IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA#

La modificació efectuada és la següent:#

L�article 1r 3.b) queda redactat de la
següent manera:#

b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.#

L�article 5è 1. queda redactat de la següent
manera:#

1. Les quotes del quadre de tarifes de l�im-
post fixat en l�article 96.1 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, s�incrementaran per l�a-
plicació sobre les mateixes del coeficient
1,260. Aquest coeficient s�aplicarà fins i tot
en el supòsit en què l�esmentat quadre sigui
modificat per Llei de Pressupostos Generals
de l�Estat.#

L�article 5è.2. queda redactat de la següent
manera:#

Potència i classes de vehicles§ Pessetes#

A) Turismes:§ #
£- De menys de 8 cavalls fiscals§ 2.647#
£- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals§ 7.148#
£- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals§ 15.090#
£- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals§ 18.797#
£- De més de 20 cavalls fiscals§ 23.493#

B) Autobusos§ #
£- De menys de 21 places§ 17.473#
£- De 21 a 50 places§ 24.886#
£- De més de 50 places§ 31.108#

C) Camions§ #
£- De menys de 1.000 quilograms de càrre-

ga útil§ 8.869#
£- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega

útil§ 17.473#
£- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de

càrrega útil§ 24.886#
£- De més de 9.999 quilograms de càrrega

útil§ 31.108#
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Potència i classes de vehicles§ Pessetes#

D) Tractors§ #
£- De menys de 16 cavalls fiscals§ 3.706#
£- De 16 a 25 cavalls fiscals§ 5.824#
£- De més de 25 cavalls fiscals§ 17.473#

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica§ #
£- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg.

de càrrega útil§ 3.706#
£- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega

útil§ 5.824#
£- De més de 2.999 quilograms de càrrega

útil§ 17.473#

F) D�altres vehicles§ #
£- Ciclomotors§ 926#
£- Motocicletes fins a 125 cc.§ 926#
£- Motocicletes de més de 125 cc. fins a

250 cc.§ 1.588#
£- Motocicletes de més de 250 cc. fins a

500 cc.§ 3.176#
£- Motocicletes de més de 500 cc. fins a

1.000 cc.§ 6.354#
£- Motocicletes de més de 1.000 cc.§ 12.707#

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7#

TAXA RECOLLIDA D�ESCOMBRARIES#

L�article 6è 2, queda redactat de la següent
manera:#

A aquest efecte, s�aplicarà la tarifa
següent:#

§ Pessetes #

£- Vivendes de caràcter familiar§ 7.315#
£- Bars, cafeteries o similars§ 17.182#
£- Hotels, fondes, residències§ 17.182#
£- Locals industrials§ 17.182#
£- Locals comercials§ 11.055#

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8#

TAXA PRESTACIO DE SERVEIS DE CEMENTIRIS LOCALS#

L�article 6.2.#

La quantia de la taxa es determinarà apli-
cant la tarifa següent:#

£- Conservació de nínxols: 750 ptes.#

Les ordenances fiscals relacionades entra-
ran en vigor el dia 1 de gener de 2001, i
regirà mentre no s�acordi la seva derogació.#

Contra l�acord d�aprovació de l�Orde-
nança fiscal esmentada, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de publicació d�aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Sant Mateu de Bages, 9 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Pere Ribera i Guals.#

022000041034
A

Sant Vicenç dels Horts#

EDICTE#

L�Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia
29 de novembre de 2000, va adoptar entre

altres coses, l�acord següent:#

�Primer. £- Aprovar inicialment el projecte
de restauració de la façana de la Casa Ara-
gall, situada al carrer de Barcelona, 16£-18, de
Sant Vicenç dels Horts, redactat per l�arqui-
tecte Mercè Costa i Martorell, de Servei de
Patrimoni Arquitectònic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per
un import de 3.223.104 pessetes, IVA inclòs.#

Segon. £- Fer públic aquest acord durant el
termini de trenta dies, en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i en un diari de
més difusió a la província, segons determina
l�article 219 de la Llei 8/1987, d�abril, Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya. Si en el
decurs de l�exposició al públic no es presen-
ten reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament.�#

Sant Vicenç dels Horts, 5 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Ricard Pérez i Miró.#

022000041011
A

Sant Vicenç dels Horts#

EDICTE#

L�Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia
29 de novembre de 2000, va adoptar entre
altres coses, l�acord següent:#

�Primer. £- Actualitzar el projecte de reha-
bilitació del sector Font del Llargarut i donar
la seva aprovació per un import total de
327.782.167 pessetes IVA inclòs. Inclòs al
projecte esmentat, es troba el capítol de la
xarxa de clavegueram.#

A l�objecte de poder adjudicar en 2 fases,
una primera d�urbanització i una altre segona
de clavegueram.#

Segon. £- Actualitzar el projecte de xarxa
de clavegueram, la memòria de l�estudi de la
xarxa de clavegueram del referit sector, rea-
litzada per tècnic de la Mancomunitat de
Municipis (Àrea Metropolitana de Barcelona),
puja a la quantitat de 89.674.430 pessetes
IVA inclòs, import que es aprovat. Publicar
aquest acord durant el termini de trenta (30)
dies, en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, i en un diari de més difusió a la
província, segons determina l�article 219 de
la Llei 8/1987, d�abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya. Si en el decurs de l�ex-
posició al públic no es presenten reclama-
cions, es considerarà aprovat definitivament.#

Tercer. £- Aprovar el Plec de Clàusules
econòmic£-administratives, i la forma de con-
tractació que serà de concurs públic per a la
licitació de les obres de la xarxa de clavegue-
ram del sector del Llargarut, per un total de
89.674.430 pessetes IVA inclòs.#

Quart. £- Sotmetre a informació pública el
Plec de clàusules, per possibles reclama-
cions, pel termini de quinze dies naturals,
mitjançant un anunci publicat al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i en un
diari de més tirada.#

Tot això, supeditat a l�aprovació definitiva

del projecte de xarxa de clavegueram, al sec-
tor del Font del Llargarut, esmentat a l�acord
del punt 2 d�aquest dictamen.�#

Sant Vicenç dels Horts, 5 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Ricard Pérez i Miró.#

022000041012
A

Sant Vicenç dels Horts#

EDICTE#

L�Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia
29 de novembre de 2000, va adoptar entre
altres coses, l�acord següent:#

�Primer. £- Aprovar inicialment el projecte
d�adequació d�edifici de l�antiga Foneria en
dependències de l�Ajuntament, redactat pels
Serveis Tècnics de la Direcció de Serveis de
l�Espai Públic de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l�Àrea Metropolitana de Barcelona,
per un import de 76.536.670 pessetes, IVA
inclòs.#

Segon. £- Fer públic aquest acord durant el
termini de trenta dies, en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i en un diari de
més difusió de la província, segons determina
l�article 219 de la Llei 8/1987, d�abril, Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya. Si en el
decurs de l�exposició al públic no es presen-
ten reclamacions, es considerarà aprovat
definitivament.�#

Sant Vicenç dels Horts, 5 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Ricard Pérez i Miró.#

022000041013
A

Sant Vicenç dels Horts#

EDICTE#

L�Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia
29 de novembre de 2000, va adoptar, entre
altres l�acord d�aprovar l�adjudicació de les
obres d�urbanització del carrer d�Astúries a
l�empresa Vias y Construcciones, S.A., pel
procediment de concurs obert, per un import
de 35.591.484 pessetes IVA inclòs.#

Tot el qual, es fa públic, per a general
coneixement i com a compliment del que
determina l�article 94 de la Llei 13/95 de
Contractes de les Administracions Públiques.#

Sant Vicenç dels Horts, 5 de desembre de
2000.#

L�Alcalde, Ricard Pérez i Miró.#

022000041014
A

Santa Coloma de Cervelló#

ANUNCI#

El Ple d�aquest Ajuntament en sessió cele-
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brada el dia 30 de novembre de 2000 va
aprovar inicialment la modificació del pres-
supost 2/2000.#

L�expedient de la modificació del pressu-
post restarà exposat al públic durant un ter-
mini de quinze dies hàbils, a comptar des de
l�endemà de la publicació del present anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barce-
lona, per tal que els interessats puguin exami-
nar£-lo a la Intervenció£-Tresoreria municipal
(de dilluns a divendres, des de les 9.30 a les
14 hores), i si s�escau, formular reclamacions.
De no formular£-se�n dintre del termini indi-
cat, l�aprovació inicial esdevindrà definitiva.#

Santa Coloma de Cervelló, 11 de desem-
bre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Comellas i Martín.#

022000041192
A

Santa Eulàlia de Ronçana#

ANUNCI#

Publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 241, de data 7 d�octubre de 2000, l�a-
nunci d�informació pública de l�expedient
relatiu al Projecte de les Obres d�Urbanitza-
ció de la UAU£-11 Puigdomènech, aprovat
inicialment en data 18 de setembre de 2000;
i, transcorregut el termini d�exposició públi-
ca, sense que hagin estat formulades al·lega-
cions, l�acord d�aprovació inicial ha esdevin-
gut definitiu.#

En compliment d�allò que disposa l�article
38.2 del Reglament d�obres, activitats i ser-
veis dels ens locals, es fa pública l�aprovació
definitiva del projecte.#

Santa Eulàlia de Ronçana, 27 de novembre
de 2000.#

L�Alcalde, Josep Uñó i Ciurans.#

022000040233
A

Santa Eulàlia de Ronçana#

ANUNCI#

Aprovat inicialment en data 30 de maig de
2000 el Projecte d�urbanització UA£-3 PERI
Can Brunomestre, l�acord ha estat publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 147
de data 20 de juny de 2000, i al tauler d�a-
nuncis de la corporació sense que durant el
termini d�exposició pública hagi estat formu-
lada cap al·legació, per la qual cosa l�esmen-
tat ha estat definitivament aprovat per la
Comissió de Govern en sessió de 28 de gener
de 2000.#

Contra l�acord d�aprovació definitiva es
pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant la pròpia Comissió de Govern, en el
termini d�un mes des de l�endemà de la
publicació d�aquest anunci, o bé es pot for-
mular directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos

des de l�endemà de la publicació.#

Santa Eulàlia de Ronçana, 28 de novembre
de 2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000040240
A

Santpedor#

ANUNCI#

L�Ajuntament Ple, a la sessió celebrada el
dia 3 de novembre de 2000, ha fet l�aprova-
ció del Plec de Clàusules Administratives Par-
ticulars de l�obra d�Urbanització del Polígon
de Santa Anna III. Seguidament s�anuncia la
convocatòria de la subhasta per a la contrac-
tació de l�obra.#

1. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Ajuntament de Santpedor.#

b) Dependència que tramita l�expedient:
Urbanisme.#

c) Número d�expedient: 92/2000.#

2. Objecte del contracte#

a) Descripció de l�objecte: Urbanització
del polígon industrial Santa Anna III.#

b) Divisió per lots: No.#

c) Lloc d�execució: Polígon Industrial
Santa Anna III.#

d) Termini d�execució: 12 mesos.#

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació #

a) Tramitació: Ordinària.#

b) Procediment: Obert.#

c) Forma: Subhasta.#

4. Pressupost base de licitació#

Import total: dos cents vuitanta £-nou
milions tres centes trenta£-vuit mil dues centes
vint£-i£-dues pessetes (289.338.222 pessetes)
(1.738.958 EUR).#

5. Garantia#

Definitiva: 4% del pressupost de licitació
(11.573.529 pessetes) (69.558 EUR).#

6. Obtenció de documentació i informació#

a) Entitat: Ajuntament de Santpedor.#

b) Domicili: Plaça Gran, 4.#

c) Localitat i codi postal: Santpedor 08251.#

d) Telèfon: 93.827.28.28.#

e) Fax: 93.827.24.89.#

f) Data límit d�obtenció de documentació i
informació: El dia anterior a la finalització
del termini per la presentació d�ofertes.#

7. Requisits específics del contractista#

a) Classificació: Els contractistes han de
reunir la classificació següent:#

Grup: G, subgrup: 6, categoria: e.#

8. Presentació de les ofertes o de les
sol·licituds de participació#

a) Data límit de presentació: El dia 26è
posterior a la publicació d�aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

b) Documentació a presentar: Dos sobres
amb el contingut fixat a la clàusula 7 del plec
de condicions particulars de l�obra.#

c) Lloc de presentació:#

Entitat: Ajuntament de Santpedor.#

Domicili: Plaça Gran, 4.#

Localitat i codi postal: Santpedor, 08251.#

d) Termini durant el qual el licitador estàrà
obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.#

9. Obertura d�ofertes#

a) Entitat: Ajuntament de Santpedor.#

b) Domicili: Plaça Gran, 4.#

c) Localitat: Santpedor.#

d) Data: El sisè dia hàbil següent a la fina-
lització del termini per presentar ofertes.#

10. Altres informacions#

Despeses dels anuncis: A càrrec de l�adju-
dicatari.#

Santpedor, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Santamans i Gubianas.#

022000040983
A

Santpedor#

EDICTE#

L�Ajuntament Ple, en sessió ordinària cele-
brada el dia 3 de novembre de 2000, acordà:#

Aprovar definitivament el projecte d�obra
ordinària de construcció d�un Centre d�As-
sistència Primària i d�una biblioteca munici-
pal.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Santpedor, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Santamans i Gubianas.#

022000040984
A

Santpedor#

ANUNCI#

D�acord amb el què disposa l�article 94.2
de la Llei de 13/95 de Contractes de les
Administracions Públiques, es fa públic, que
l�Ajuntament de Santpedor ha fet adjudicació
definitiva de la següent obra:#

1. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Ajuntament de Santpedor.#

b) Dependència que tramita l�expedient:
Urbanisme.#

c) Núm. d�expedient: 68/2000.#

2. Objecte del contracte#

a) Tipus de contracte: d�obra.#

b) Descripció de l�objecte: Construcció
d�un edifici destinat a Cap i Biblioteca.#

c) Divisió per lots: No.#

d) Butlletí o Diari oficial i data de la publi-
cació de l�anunci de licitació: BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA número 208 del dia 30
d�agost de 2000, i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 3220 del 6
de setembre de 2000.#

3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació #
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a) Tramitació: ordinària.#

b) Procediment: obert.#

c) Forma: subhasta pública.#

4. Pressupost base de licitació#

Import total: dues£-centes una mil vuit£-cen-
tes trenta£-dues mil vuit£-centes vint£-i£-dues
pessetes 201.832.822 pessetes (1.213.039,69
EUR).#

5. Adjudicació#

a) Data: 3 de novembre de 2000.#

b) Contractista: CISSA.#

c) Nacionalitat: Espanyola.#

d) Import de l�adjudicació: 183.482.500
pessetes (1.102.752,03 EUR).#

Santpedor, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Josep Santamans i Gubianas.#

022000040985
A

Terrassa#

ANUNCI LICITACIÓ#

Es convoca licitació del contracte del ser-
vei d�informació, atenció al públic, conserge-
ria i programes d�activitats, d�acord amb les
següents dades:#

Objecte de contracte: Contracte del servei
d�informació, atenció al públic, consergeria i
programes d�activitats de diversos equipa-
ments cívics municipals per a l�any 2001.#

Forma d�adjudicació: S�estableix com a
forma d�adjudicació el procediment obert,
forma de concurs.#

Pressupost: Serà de 24.000.000 de pesse-
tes, IVA inclòs (144.242,9 EUR).#

Termini d�execució del contracte: Serà fins
el 31 de desembre de 2001, prorrogable de
forma expressa.#

Termini de presentació de proposicions:
Serà de quinze dies naturals, comptats des
d�aquesta publicació i es presentaran a la
Unitat de Compres i Manteniment de 8 a 14
hores, plaça Didó, número 5, 08221 Terras-

sa.#

Fiança provisional: La fiança provisional
serà de 480.000 pessetes (2.884,86 EUR).#

Fiança definitiva: La fiança definitiva serà
del 4% de l�import d�adjudicació.#

Obertura de proposicions: A les 12 hores
del dia següent al de l�acabament del termini
de presentació de proposicions, a la Sala de
Reunions de l�Ajuntament.#

Les empreses interessades poden recollir
els plecs de clàusules a la Unitat de Compres
i Manteniment de l�Ajuntament.#

Terrassa, 30 de novembre de 2000.#

La Regidora de Participació Ciutadana,
Mercè Corbera. #

022000041035
A

Ullastrell#

EDICTE#

El Decret 99/00 diu:#

Vista la instància de l�empresa Obcosa,
S.L., sol·licitant la devolució de l�aval per un
import de 525.854 pessetes, envers l�obra de
la urbanització del vial d�accés al sector de
Cal Jep des del Casal Cultural i Recreatiu
d�Ullastrell.#

Atès l�informe de l�enginyer municipal de
data 28 de novembre segons el qual no hi ha
inconvenient en procedir a retornar la fiança
dipositada.#

Fent ús de les facultats que m�han estat
conferides.#

He resolt,#

Primer. £- Retornar l�aval per un import de
525.854 pessetes a l�empresa Obcosa, S.L.,
per l�obra �Urbanització del vial d�accés al
sector de Cal Jep des del Casal Cultura i
Recreatiu d�Ullastrell�.#

Segon. £- Exposar al públic per un termini
de quinze dies l�esmentat expedient, compta-
dors a partir de l�endemà de la inserció de
l�anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,

als efectes de que els possibles interessats
puguin presentar al·legacions i reclamacions,
si en aquest període no se�n presenta cap, es
procedirà al retorn sense cap més tràmit.#

Ullastrell, 5 de desembre de 2000.#

L�Alcalde, Jaume Rodó i Solé.#

022000041050
A

Vallcebre#

ANUNCI#

Anunci de l�Ajuntament de Vallcebre,
sobre aprovació definitiva modificació orde-
nança fiscal.#

No havent£-se presentat reclamacions con-
tra l�acord de data 18 de novembre de 2000
d�aprovació inicial de l�ordenança fiscal
reguladora de l�impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica, aquesta ha quedat definitiva-
ment aprovada.#

En compliment del que estableix l�article
17.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, es publi-
ca el text de la modificació:#

�Art. 4t.3#

Exempcions, reduccions i bonificacions#

Els vehicles històrics o aquells que tinguin
una antiguitat mínima de 25 anys gaudiran
d�una bonificació del 100% de la quota de
l�impost.#

Aquesta antiguitat serà comptada a partir
de la data de la seva fabricació, o si aquesta
no fos coneguda, es prendrà com a tal la de
la seva primera matriculació o, en el seu
defecte, la data en el que el corresponent
tipus o variant es va deixar de fabricar.� #

Vallcebre, 30 de desembre de 2000.#

La Secretària, Montserrat Arias Álvarez.#

022000040981
A

Vallcebre#

ANUNCI#

Anunci relatiu al tràmit d�aprovació Pres-
supost exercici 2000.#

No havent£-se presentat reclamacions con-
tra l�aprovació inicial de la modificació
número 1 del pressupost de 2000, ha esde-
vingut definitiva i es procedeix a la seva
publicació íntegra, tal i com estableixen els

articles 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d�abril,
150.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i
el Reial Decret 500/1990 de 20 d�abril.#

Cap.§ Concepte§ Previsió Inicial§ Augment§Previs. Definit.#

PRESSUPOST D�INGRESSOS, EXERCICI 2000#

RESUM PER CAPÍTOLS#

Cap. 1§ Impostos directes§ 4.500.000§ § 4.500.000#
Cap. 2§ Impostos indirectes§ 400.000§ § 400.000#
Cap. 3§ Taxes i altres ingressos§ 689.022§ § 689.022#
Cap. 4§ Transf. Corrents§ 7.595.000§ § 7.595.000#
Cap. 5§ Ingressos patrimonials § 467.000§ § 467.000#
Cap. 7§ Transf. Capital§ 67.550.695§ § 67.550.695#

Cap.§ Concepte§ Previsió Inicial§ Augment§Previs. Definit.#

Cap. 8§ Actius financers§ 0§ 1.816.000§ 1.816.000#
§ Total Ingressos§ 81.201.717§ 1.816.000§ 83.017.717#

PRESSUPOST DE DESPESES, EXERCICI 2000#

RESUM PER CAPÍTOLS#

Cap. 1§ Despeses de personal§ 4.675.000§ 724.000§ 5.399.000#
Cap. 2§ Despeses béns corrents§ 7.434.000§ 1.092.000 § 8.526.000#
Cap. 3§ Despeses financeres§ 41.000§ § 41.000#
Cap. 4§ Transf. Corrents§ 270.000§ § 270.000#
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Cap.§ Concepte§ Previsió Inicial§ Augment§Previs. Definit.#

Cap. 6§ Inversions reals § 68.780.717§ § 68.780.717#
Cap. 9§ Passius financers§ 1.000§ § 1.000#

Cap.§ Concepte§ Previsió Inicial§ Augment§Previs. Definit.#

§ Total Despeses§ 81.201.717§ 1.816.000§ 83.017.717#

Vallcebre, 30 de desembre de 2000.#

La Secretària (signatura il·legible).#

022000040982
A

Vic#

ANUNCI#

En compliment del que disposa l�article 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 8.4 de l�Orde-
nança reguladora de la intervenció integral
de l�administració municipal en les activitats
i instal·lacions de l�Ajuntament de Vic, es sot-
met a informació pública l�expedient incoat
pel senyor Josep Saborit Macià per la conces-
sió de llicència ambiental municipal (annex
II.1) per a la instal·lació de l�activitat dedica-
da a explotació ramadera de bestiar porcí i
cria de conills, situada a la finca Mas Planes
Bones, perquè qualsevol persona que s�hi
consideri afectada pugui formular les al·lega-
cions i observacions, per escrit, que estimi
pertinents.#

L�expedient esmentat es pot consultar al
departament de Governació, durant el termi-
ni d�informació pública que serà de vint dies,
a comptar a partir del següent a la publicació
d�aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.#

Les al·legacions i els suggeriments, si s�es-
cau, han de presentar£-se, en el Registre
General d�aquest Ajuntament, dintre del ter-
mini esmentat.#

Vic, 21 de setembre de 2000.#

L�Alcalde, Jacint Codina Pujols.#

022000031974
A

Vilada#

EDICTE#

Transcorregut el termini d�exposició públi-
ca de l�aprovació provisional de modificació
de les Ordenances Fiscals per el proper exer-
cici 2001, sense que s�hagi presentat cap
al·legació, es publica seguidament l�incre-
ment individual, aprovat per cada Orde-
nança:#

£- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
un augment lineal del 2%.#

£- Impost sobre Activitats Econòmiques:
2%, resultant un coeficient de 1,14% amb un
índex de situació únic.#

£- Taxa per al subministrament d�aigua
potable s�augmenta 2 pessetes, de 22 a 24
pessetes m3, si el consum és inferior a 75 m3

per trimestre. Si el consum és superior als 75
m3 per trimestre, aquest preu passa a 48 pes-
setes.#

En quan a l�aprovació i aplicació de la
nova Ordenança Fiscal número 16 £- Taxa per
l�ocupació de terrenys d�ús públic amb taules
i cadires amb finalitat lucrativa£-, no es publi-
ca el text íntegre ja que respon al model tipus
corresponent, elaborat per l�Excel·lentíssima
Diputació de Barcelona i publicat al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 257 A1, de
27 d�octubre de 1999.#

El preu que s�aplicarà serà de 500 pessetes
anuals per m2. I únic per tota la població,
independentment de la seva situació.#

Vilada, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcaldessa, M. Carme Cirera i Artigas.#

022000041284
A

Vilada#

EDICTE#

Edicte de l�Ajuntament de Vilada, sobre
l�aprovació inicial de la modificació puntual
de les Normes Subsidiàries de Planejament.#

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
del dia 25 d�abril de 2000, va aprovar inicial-
ment i per unanimitat, la modificació puntual
de les Normes Subsidiàries de Planejament,
dins de l�àmbit de la unitat d�actuació núme-
ro 5, d�acord amb la documentació tècnica
redactada per l�arquitecte senyor Joan Badia i
Font.#

L�expedient tramitat a l�efecte que inclou
la documentació tècnica corresponent, s�ex-
posa al públic per un període d�un mes,
comptadors des de la darrera publicació, per
possibles al·legacions.#

Vilada, 4 de desembre de 2000.#

L�Alcaldessa, M. Carme Cirera i Artigas.#

022000041285
A

Vilafranca del Penedès#

EDICTE#

Aprovat definitivament l�expedient de
modificació i derogació de les ordenances

fiscals reguladores dels tributs municipals per
a l�exercici de 2001, s�exposa a continuació
les parts que han estat objecte de modifica-
ció, de conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 17.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les Hisendes Locals:#

Primer. £- Aprovar les modificacions de les
ordenances fiscals per a l�exercici econòmic
de 2001, que es detallen a continuació:#

2. TAXA PER LLICÈNCIA D�OBERTURA
D�ESTABLIMENTS#

* Modificar el títol de l�ordenança, que-
dant establert:#

Taxa per la prestació dels serveis d�inter-
venció integral de l�administració municipal
en les activitats i instal·lacions.#

* Modificar l�article 3r. punt 1r. millorant
la seva literalitat en el sentit d�adaptar£-la al
marc legal generat a partir de la Llei 3/1998 i
altres normes legals concordants amb la
mateixa, de forma que els seu literal definitiu
sigui el següent:#

1. Constitueix el fet imposable de la taxa,
l�activitat municipal, tant tècnica com admi-
nistrativa, tendint a verificar si els establi-
ments industrials, comercials, mercantils,
professionals o ramaders reuneixen les condi-
cions de tranquil·litat, seguretat, sanitat i
salubritat i qualsevol altres exigides pel marc
normatiu integrat per: Directiva 96/61/CE del
Consell Europeu, de 24 de setembre de 1996
(DOCE núm. L 257/26, de 10/10/1996), la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la interven-
ció integral de l�administració ambiental (en
endavant LIIA), el decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s�aprova el reglament general
de desenvolupament de la LIIA (en endavant
RIIA), el decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s�aprova el reglament d�obres, activitats
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i
l�ordenança reguladora de la Intervenció
integral de l�administració municipal en les
activitats i instal·lacions, així com altra nor-
mativa de d�àmbit competencial municipal o
autonòmic o estatal que desenvolupi un marc
legal que modifiqui o condicioni el ja esmen-
tat anteriorment.#

Igualment constituirà el fet imposable les
gestions i la tramitació de l�expedient admi-
nistratiu incoat a partir de la comunicació
prèvia, a que fa referència el Capítol V de
l�ordenança reguladora de la intervenció
integral de l�administració municipal en les
activitats i instal·lacions.#

En general constituirà fet imposable qual-
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sevol actuació o tràmit que hagi d�efectuar
l�Ajuntament pel motiu de compliment de tot
allò regulat al marc de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, i demés normativa legal de desen-
volupament o concordant de/amb la mateixa.#

* Afegir a l�article 3r. punt 2n. els següents
punts:#

f) Variacions sobre la situació de �comuni-
cació prèvia preexistent�, referida al
titular/superfície i si és el cas instal·lació
declarada.#

g) En general qualsevol tramitació de lega-
lització que sigui exigible com a conseqüèn-
cia de la normativa municipal relacionada
amb l�activitat o ús que es realitzi o exerceixi
en qualsevol local al municipi £-que no tingui
la qualificació d�habitatge£-. En aquest cas es
troben qualsevol legalització de canvi de
classificació en l�àmbit de l�actual marc nor-
matiu municipal de locals subjectes al que
regula l�Ordenança que estableix les normes
i condicions que han de complir els locals de
pública concurrència.#

h) Els tràmits corresponents a la revisió
periòdica de les llicencies municipals, regu-
lades al Títol III Capítol I i II de l�Ordenança
reguladora de la intervenció integral de l�ad-
ministració municipal en les activitats i ins-
tal·lacions, siguin a instància del titular de
l�activitat o d�ofici.#

* Afegir un paràgraf a la definició del grup
A de l�article 6è. amb el literal següent:#

2. Qualsevol canvi de titularitat referit a
qualsevol tipus de grup d�aquest apartat.#

* Modificar la literalitat del grup B de l�ar-
ticle 6è. amb el literal següent:#

Locals on s�ubiquin instal·lacions o activi-
tats �classificades� dins de l�àmbit d�aplicació
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, com �no
inoqües�, llevat d�aquells contemplats en
altres �grups� d�aquest apartat; tenint en
compte, que en el cas concret dels bars (no
musicals) i restaurants es troben classificats
en aquest grup, i no en el específic dels
locals de pública concurrència.#

* Eliminar els grups D, E i F de l�article 6è.,
reordenant els punts que segueixen.#

* Afegir en el literal del grup G (actualitzat
D) de l�article 6è. el següent :#

...d�una activitat econòmica, o en el seu
cas que no siguin de les referides pels apar-
tats anteriors. Són els casos de...#

* Modificar el literal del grup H (actualit-
zat E) de l�article 6è. adaptant£-ho al nou marc
legal i en correspondència amb les modifica-
cions de definicions anteriors i les simplifica-
cions de grups:#

3. Definits aquests conceptes, el càlcul de
la base imposable serà la resultant d�aplicar
als supòsits d�activitats o instal·lacions reco-
llides a l�article anterior les tarifes següents:#

I. Activitats o instal·lacions classificades en
el grup A del punt anterior:#

£- Quota fixa: 38.000 ptes.#

II. Activitats o instal·lacions classificades
en el grup B del punt anterior:#

£- Quota fixa: 110.225 ptes.#

£- A més s�afegirà: 605 ptes/m2 de superfí-
cie de l�establiment.#

£- I: 1.650 ptes/Kw de potència instal·lada.#

III. Activitats o instal·lacions classificades
en el grup C del punt anterior:#

£- Quota fixa: 275.560 ptes.#

£-  A més s�afegirà: 1.100 ptes/m2 de
superfície de l�establiment.#

£- I 1.650 ptes/Kw de potència instal·lada.#

VII. Activitats o instal·lacions classificades
en el grup G (actualitzat D) del punt anterior:#

£- Quota fixa: 38.580 ptes.#

VIII. Activitats o instal·lacions classificades
en el grup H (actualitzat E) del punt anterior:#

£- Quota fixa: 125.000 ptes.#

* Afegir un nou apartat al grup H de l�arti-
cle 6è. amb el següent literal:#

4. Altres normes a tenir en compte respec-
te al càlcul de la taxa:#

Als efectes de la determinació del valor
dels elements superfície i potència
instal·lada, motiu d�inspecció i per tant ele-
ment de càlcul de la taxa, en el cas de que es
realitzessin obres en un establiment ja legalit-
zat conservant principalment la mateixa
potència instal·lada i conseqüentment la
mateixa superfície, es prendrà com a valor
dels elements de càlcul la potència
instal·lada i la superfície, que segons el que
es projecta fer i es comprovi, tinguin la ubi-
cació de l�obra, malgrat que fossin preexis-
tents, ja que ho eren en altres condicions
d�instal·lació del local.#

En els casos de legalització d�ampliació de
les instal·lacions o de superfície, el procedi-
ment aplicable serà el de qualsevol cas de
legalització per nova instal·lació determinada
per la superfície i instal·lació que es motiu de
l�expedient en qüestió.#

En els casos de variacions sobre la situació
de comunicació prèvia preexistent, £-referida
al titular/superfície i si és el cas instal·lació
declarada£-, sempre que la nova situació es
mantingui dins de la classificació de �comu-
nicació prèvia�, la quota serà la que es troba
establerta pel grup A.#

Pels casos que tinguin part de la
instal·lació a legalitzar a l�aire lliure, els
valors dels mòduls per m2 de local i de Kw
de la instal·lació, seran els aplicables d�acord
amb el grup al que pertoqui ésser classificat
el cas reduïts en un 80%.#

Pels casos de revisió de la llicència muni-
cipal l�import de la taxa £- regulat al Títol III
Capítol I i II de l�Ordenança reguladora de la
intervenció integral de l�administració muni-
cipal en les activitats i instal·lacions£- serà el
25% del que resulti de les normes de càlcul
anteriorment expressades.#

* Modificar l�import de la quota del punt
IX apartat 2 de l�article 6è.:#

£- Quota fixa: 38.580 ptes.#

* Afegir el següent paràgraf al final de l�ar-
ticle 7è.:#

Es trobaran al primer tram d�aplicació de
l�índex multiplicador totes aquelles casuísti-
ques que no hagin de donar£-se d�alta a l�IAE.#

* Modificar el redactat del punt 4t. de l�ar-
ticle 9è. amb el següent literal:#

4. Els titulars de les activitats subjectes a
les exigències del marc legal referit en l�arti-
cle 3.1, que per les seves actuacions o per
negligència, obliguin a l�Ajuntament a realit-

zar visites de comprovació addicionals a la
que inclou la llicència municipal que ens
ocupa, hauran d�abonar per cada visita addi-
cional la quantitat de 10.000 ptes.#

* Modificar l�article 10è. amb el següent
literal:#

1. En els casos de trasllat del local les
bonificacions aplicables segons els casos
seran les següents:#

a) Cas de trasllat d�establiment del casc
urbà cap una zona de classificació urbanísti-
ca industrial, la bonificació aplicable serà del
75% sobre l�import total de la taxa.#

b) Cas de trasllat d�establiment dins del
casc urbà, la bonificació aplicable serà del
50% sobre l�import total de la taxa.#

2.  En els casos de legali tzació
d�instal·lacions que siguin classificables
com millores de les condicions ambientals
de l�entorn laboral, o aquelles que millorin
l�impacte mediambiental de la instal·lació
industrial en qüestió, la bonificació serà
d�un 75% de bonificació sobre l�import total
de la taxa.#

3. En els casos que la tramitació de docu-
mentació en l�àmbit de gestió d�aquesta orde-
nança, i en conseqüència la meritació de la
taxa que es regula, vingui motivada per haver
sobrevingut un motiu de �força major�, com:
un enderroc forçós; enfonsament accidental;
incendi; desnonament (que no hagi tingut
lloc per una causa provocada pel titular de
l�activitat); canvis de titularitat �mortis causa�
entre pares i fills o entre cònjuges; aquells
que siguin per causa d�una expropiació per
part de l�Administració; i altres situacions no
previstes però que siguin assimilables a les
anteriorment assenyalades segons un acord
específic al respecte per la Comissió Munici-
pal de Govern. En aquest cas la bonificació
serà del 100%.#

4. En els casos de trasllats provisionals per
obres al lloc a on es ve realitzant l�activitat,
serà aplicable una bonificació del 100% en
la taxa que es meritaria en el local provisio-
nal.#

3. TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L�ESCUT DEL
MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS#

* Fixar les quotes de l�article 6è., de la
següent manera:#
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§ Pessetes/unitat § #

Placa de gual permanent§ 1.897 + 303 d�IVA=§ 2.200#
Placa de llicència d�obres§ 2.845 + 455 d�IVA=§ 3.300#

§ Pessetes/unitat § #

Per la utilització de l�Escut del 
municipi§ 6 +   1 d�IVA=§ 7#

4. TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI#

* Incrementar les quotes en un 3,6%, arro-
donint en 2,5 el seu import.#

* Afegir un nou apartat a l�article 9è. amb
el següent literal:#

6. En els casos de �canvi de situació con-
tractual�, és a dir, quan el titular d�una con-
cessió temporal renunciï a la mateixa per
passar a ésser titular d�una concessió perma-
nent, la taxa per conservació de cementiri
corresponent a l�any del canvi serà el que es
troba inclòs en la taxa meritada l�1 de gener
pel concepte de concessió temporal. Per la
qual cosa els efectes tributaris es produiran a
l�any següent.#

6. TAXA PER RECOLLIDA D�ESCOMBRARIES#

* Eliminar el punt 4.a), b) i c) de l�article
2n.#

* Incrementar les quotes en un 3,6%, arro-
donint en 2,5 el seu import.#

* Eliminar el següent redactat de l�article
5è. punt 2.d):#

... així com establiments sanitaris que
incloguin hospitalització.#

* Modificar el redactat del pun2.b) de l�ar-
ticle 5è. amb el següent literal:#

b) Per cada local o establiment, on es rea-
litzi l�activitat de perruqueria o l�activitat de
comerç al detall en general, llevat del
comerç d�automòbils. En qualsevol cas,
aquest grup no inclou els locals d�activitat
classificats expressament en els altres apartats
(lletres) d�aquest mateix punt:#

* Afegir el següent redactat a l�article 5è.
punt 2.d):#

...realitzi única i exclusivament com acti-
vitat de...#

* Modificar el redactat del pun2.e) de l�ar-
ticle 5è. amb el següent literal:#

e) Per locals on es realitzin com activitat
principal alguna de les següents: treballs pro-
pis de comerç d�automòbils, gestió adminis-
trativa; pensió per hostalatge que no disposin
de servei de bar o d�alimentació; local o esta-
bliment dedicat a serveis en general que no
manipulin productes o el seu embalatge; cen-
tre d�ensenyament; llars d�infants; gimnàs;
local d�exposició; cinemes i/o teatres sense
consumició, locals industrials, i en general
pels casos no contemplats en els apartats
anteriors (lletres), essent també excloses les
activitats regulades als apartats �h)� i �i)�:#

* Afegir un nou apartat al punt 2 de l�arti-
cle 5è. amb el següent literal:#

k) Per cada centre o establiment de serveis
sanitaris £-d�acord amb el que regula el Decret
27/1999, de 9 de febrer, de la Generalitat de
Catalunya, sobre la gestió de residus
sanitaris£- considerant que es troba garantit
l�ús exclusiu dels contenidors (el manteni-
ment del qual es responsabilitat dels centres)
es constitueix aquest en la variable principal
per a la quantificació de l�import de les quo-
tes, i que la quantitat de contenidors de reco-

llida ve donada per la demanda necessària
que fan els centres, les quotes anuals resul-
tants són:#

£- Pel servei de buidat (2 cops per setmana),
neteja (1 cop al mes), transport i tractament
de contingut, més despeses de gestió, per
cada contenidor de 1.100 l: 595.952 ptes.#

£- Pel servei de buidat (2 cops per setmana),
neteja (1 cop al mes), transport i tractament
de contingut, més despeses de gestió, per
cada contenidor de 240 l: 252.619 ptes.#

£- Pel servei de buidat (2 cops per setmana),
neteja (1 cop al mes), transport i tractament
de contingut, més despeses de gestió, per
cada contenidor de 120 l: 204.750 ptes.#

* Modificar el redactat de l�article 6è. punt
2) amb el següent literal:#

2. Podran sol·licitar la bonificació de la
taxa els jubilats, pensionistes i treballadors en
situació d�atur, així com famílies amb fills i
càrregues familiars, £-avaluables mitjançant
els serveis socials d�aquest Ajuntament com
meritòries d�ajuts especials£- i, que a més tin-
guin nivells d�ingressos sota els mínims que
es determinen a continuació. Tots els sol·lici-
tants hauran d�acomplir els requisits indis-
pensables que a continuació s�indiquen:#

* Fixar l�import de la renda per càpita que
s�especifica en l�article 6è. punt 2.b) en:#

50.000 ptes.#

* Afegir un nou apartat en l�article 6è. punt
2) amb el següent literal:#

b�) Igualment podran sol·licitar la bonifi-
cació en la taxa aquelles famílies amb una
renda per càpita inferior a 50.000 ptes, mal-
grat que, les persones principals o altres tre-
ballin; i sempre que compleixin la resta dels
requisits exigits pels �casos d�aturats o pen-
sionistes�. Per a determinar aquest mòdul de
renda per càpita es tindrà en compte que: si
hi ha joves amb minusvalia reconeguda ofi-
cialment igual o superior al 33% i/o adults
amb minusvalies iguals o superiors al 65%, la
renda per càpita imputable a aquestes perso-
nes es calcularà afegint un 50% més al valor
abans esmentat del mòdul de renda per càpi-
ta, sense perjudici del anteriorment regulat
pels casos de gran invalidesa.#

Pels casos d�ingressos que vinguin moti-
vats per separació del matrimoni, sobre
aquests ingressos podrà aplicar£-se un coefi-
cient reductor pel còmput de la renda per
càpita, que podrà disminuir el seu valor fins
el 25% del seu import, en funció dels termes
en que el conveni de separació concreti la
naturalesa d�aquests ingressos. En qualsevol
cas, figuraran a l�expedient de gestió, l�ava-
luació per a la determinació del valor del
coeficient reductor que s�apliqui.#

Si el sol·licitant es titular d�un pis £-a més
del seu habitatge habitual£- en el qual visquin
els seus ascendents o descendents directes,
les possibles rendes del mateix no computa-
ran si mitjançant declaració jurada s�acredita
que no reb cap renda per la cessió de l�ús de

l�esmentat pis. En qualsevol cas aquesta finca
£- on no viu el titular£- no podrà ser objecte de
la bonificació motiu de l�expedient de benefi-
cis fiscals a nom del seu titular.#

* Modificar el redactat de l�article 6è. punt
2.d) amb el següent literal:#

d) Que el patrimoni immobiliari de les
persones que conviuen a l�habitatge pel qual
es sol·licita la bonificació de la taxa, no
podrà tenir una base liquidable respecte a
l�IBI, en data 1 de gener de 2000 superior als
9 milions £-actualitzant£-se aquest valor amb
els successius increments que pateixi la base
liquidable durant el període transitori dels
propers anys, definit pel motiu de la revisió
de valors cadastrals aprovada en 1999£-.#

No es tindrà en compte en el còmput d�a-
quest valor patrimonial el valor corresponent
al pis que tingui cedit a descendents o ascen-
dents directes, i acreditin mitjançant declara-
ció jurada que l�esmentada cessió/ús es total-
ment gratuïta.#

Malgrat el que s�ha exposat al punt 2a), els
jubilats, pensionistes i treballadors en situa-
ció d�atur, que estiguin en règim de lloguer i
els sigui repercutit l�import de la taxa pel pro-
pietari, sempre que compleixin les condi-
cions indicades amb caràcter general com
requisits per a l�ajut, podran sol·licitar també
la bonificació de la quota, aportant la docu-
mentació assenyalada en els apartats 2a) i
2b).#

* Eliminar el punt 2.e) de l�article 6è.#

* Afegir a continuació del 2n. paràgraf del
punt 3.a) de l�article 6è. el següent redactat:#

...En aquests casos hauran de presentar £-en
el seu lloc£- un certificat de saldos i interessos
dels seus havers en comptes corrents, llibre-
tes d�estalvi, fons o qualsevol altre producte
financer.#

* Afegir a continuació del punt 3.b) de
l�article 6è. el següent redactat:#

..., bé sigui còpia del contracte i nòmines
o bé el certificat esmentat en el paràgraf ante-
rior segons el cas.#

* Afegir el següent redactat en el punt 6.a)
de l�article 6è.:#

a) ...propietats immobiliàries, dins o fora
del nostre terme municipal, sobre les quals...#

* Afegir un nou punt a l�article 6è. amb el
següent literal:#

7. Ens els casos exclusius d�establiments
industrials i/o comercials, que acreditin
abans del 30 de juny, l�ús de la deixalleria un
mínim de 24 vegades en l�any anterior al que
es meriti, gaudiran d�una bonificació del
25% en la quota de la taxa.#

* Eliminar la disposició transitòria.#

7. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES#

*Establir les següents tarifes de l�article 5è.:#

1. retirada de vehicle: 7.300 ptes.#

2. sortida grua: 3.600 ptes.#

3. custòdia: 1.400 ptes.#

8. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
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ADMINISTRATIUS#

* Incrementar les tarifes en un 3,6%, arro-
donint en 2,5 el seu import.#

* Eliminar l�apartat 9 de l�epígraf 3 de l�ar-
ticle 7è.#

9. TAXA DE MERCATS MUNICIPALS#

* Incrementar les quotes en un 3,6%, arro-
donint en ( 2,5 el seu import.#

10. TAXA REPOSICIÓ PAVIMENT, OBERTURA
SONDATGES...#

* Incrementar les quanties en un 3,6%,
arrodonint en ± 2,5 el seu import.#

12. TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES#

* Incrementar les quotes en un 3,6%, arro-
donint en ( 2,5 el seu import.#

13. TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I SUBSÒL#

* Incrementar les quotes en un 3,6%.#

14. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D�ÚS PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES#

* Incrementar les quotes en un 3,6%, arro-
donint en ± 2,5 el seu import.#

15. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
PARADES I BARRAQUES#

* Incrementar les quotes en un 3,6%.#

16. TAXA PER UTILITZACIÓ D�INSTAL·LACIONS,
MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS#

* Modificar el redactat i imports de l�arti-
cle 4t., amb el següent literal:#

a) Per a períodes iguals o inferiors a deu
dies:#

§ Pessetes #
Remolc petit§ 10.830#

§ Pessetes #
Remolc gran§ 27.080#
Empostissat sardanes§ 10.830#
Empostissat modular§ 16.250#
Cadires (per unitat)§ 30#
Taules amb cavallet (per cavallet)§ 30#

b) Per a períodes superiors als deu dies,
satisfaran el doble de les tarifes assenyalades
a l�apartat anterior.#

c) Per l�ús dels locals municipals que a
continuació es relacionen, sempre que es
compleixin les condicions de necessitat i ser-
vei públic exigibles per la Regidoria corres-
ponent segons el tema tractat:#

* Sales de l�edifici dels Trinitaris, de l�Ate-
neu Popular i de l�Escorxador:#

£- Sales d�aforament superior a 100 perso-
nes:#

1.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, con-
ferències#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ gratuït#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 16.300 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 5.500 ptes/a partir 2a.#
1.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 6.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 2.100 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 25.900 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 7.850 ptes/a partir 2a.#
1.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, con-
gressos:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ gratuït#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 25.900 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 8.700 ptes/a partir 2a.#
1.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 11.300 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 3.800 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 35.000 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 11.265 ptes/a partir 2a#
£- Sales d�aforament inferior a 100 persones:§ #
2.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, con-
ferències:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ gratuït#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 11.700 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 3.900 ptes/a partir 2a.#
2.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 6.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 2.100 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 19.500 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 6.500 ptes/a partir 2a#
2.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, con-
gressos:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ gratuït#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 16.300 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 5.500 ptes/a partir 2a.#

2.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 6.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 2.100 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 25.900 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 8.700 ptes/a partir 2a#
3.A. Utilització de l�equip de so de les sales de dilluns a divendres:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 3.100 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.100 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 10.600 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 3.600 ptes/a partir 2a#
3.B. Utilització de l�equip de so de les sales en horari no habitual, dissabtes, diu-
menges o festius intersetmanals:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 3.100 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.100 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 10.600 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 3.600 ptes/a partir 2a.#
4.A. Utilització de l�equip de llum de les sales de dilluns a divendres:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 5.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.800 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 13.800 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 4.600 ptes/a partir 2a.#
4.B. Utilització de l�equip de llum de les sales en horari no habitual, dissabtes, diu-
menges o festius intersetmanals:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 5.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.800 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 13.800 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 4.600 ptes/a partir 2a.#
5.A. Neteja especial de les sales de dilluns a divendres:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 5.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.800 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 8.500 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 2.900 ptes/a partir 2a.#
5.B. Neteja especial de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o fes-
tius intersetmanals:#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 5.200 ptes/1a. sessió#
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre§ 1.800 ptes/a partir 2a.#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 8.500 ptes/1a. sessió#
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca§ 2.900 ptes/a partir 2a.#

* Edifici dels Trinitaris:#

6.A. buc d�assaig (sessió 2 hores): 665
ptes.#

* Aules de les escoles públiques:#

En aquest cas la concessió de l�ús de les
aules estarà condicionada al bon funciona-
ment de les activitats escolar.#

7.A. per aula escolar (acate o sessió):
5.500 ptes.#

Si es concedeix l�ús a entitats sense afany
de lucre, l�import serà bonificat amb el 50%.#

En el cas de que es concedeixi l�ús d�una
aula fora dels horaris dels conserges de l�es-
cola, s�haurà d�afegir a la quantitat esmenta-
da la remuneració de les hores extres del per-
sonal del servei, segons conveni laboral
vigent.#

Respecte a tots els supòsits d�aquest apar-

tat c), es tindrà en compte que: en el cas
d�entitats de fora de Vilafranca o d�entitats de
Vilafranca que organitzin activitats especials
ja sigui per la quantitat d�hores o de dies o de
serveis especials sol·licitats, l�import s�esta-
blirà, segons cada cas i per resolució motiva-
da de la regidoria competent.#

17. TAXA PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS
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A L�AJUNTAMENT#

* Incrementar la quota en un 3,6%, arro-
donint en ±( 2,5 el seu import.#

18. TAXA PER L�ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA#

* Fixar els següents imports del punt 1 de
l�article 3r.:#

§ Pessetes #
Estacionament per 1 hora§ 120#
Estacionament per 2 hores§ 240#
Targeta especial per a residents§ 2.385#
Crèdit de la targeta especial§ 3.340#
Cancel·lació de denúncia§ 575#

19. PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN
LLARS D�INFANTS#

* Modificar els imports de l�article 4t.:#

* Per inscripció§ 6.240 ptes/any#
* Per assistència:§ #
£- Per a nens de 2 anys:§ #
. Fins a 675.000 ptes de renda per 
càpita§ 7.900 ptes/mes#
. Entre 675.000 i 1.750.000 ptes§ 11.850 ptes/mes#
. Superior a 1.750.000 ptes§ 20.000 ptes/mes#
£- Per a nens de 18 mesos:§ #
. Fins a 675.000 ptes de renda per 
càpita§ 12.150 ptes/mes#
. Entre 675.000 i 1.750.000 ptes§ 18.250 ptes/mes#
. Superior a 1.750.000 ptes§ 30.800 ptes/mes#
. Els que tinguin mitja beca§ 4.100 ptes/mes#
. Els que tinguin beca sencera§ 1.800 ptes/mes#
* Horari complementari:§ #
. de 8 a 9 del matí§ 2.065 ptes/mes#
. de 13 a 15 hores (utilitzadors del 
menjador)§ 4.130 ptes/mes#
* Menjador:§ #
. Àpat diari§ 530 ptes#
. Hores per utilització esporàdica§ 800 ptes#

21. PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA AL CASAL D�ESTIU
I ACTIU ESTIU#

* Modificar els imports de l�article 4t.:#

§ Pessetes #
Casal d�estiu:§ #
£- Inscripció del primer fill/a:§ #
. Per cada setmana§ 4.500#
. Per 3 setmanes§ 12.500#

§ Pessetes #
. Per 4 setmanes§ 16.500#
£- Inscripció altres germans/es:§ #
. Per cada setmana§ 3.600#
. Per 3 setmanes§ 10.100#
. Per 4 setmanes§ 13.500#
£- Servei de transport opcional§ 5.000#
Estiu actiu:§ #
£- Per cada setmana§ 6.100#
£- Activitats específiques:§ #
. Tipus A§ 2.100#
. Tipus B§ 4.100#
. Tipus C§ 6.100#
Diverhivern:§ #
£- Per entrada§ 450#

23. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILARIA#

* Incrementar la tarifa en un 3,6%, arrodo-
nint en ± 2,5 el seu import.#

24. PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D�HOSTELERIA A
L�ALBERG DE JOVENTUT#

* Fixar les tarifes de prestació de serveis de
l�article 4t, en els següents imports:#

a) 1.400 ptes.#

b) 1.600 ptes.#

c) 6.300 i 24.000 ptes.#

25. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
EL CENTRE ÀGORA I CIE#

* Incrementar les tarifes en un 3,6%, arro-
donint en ± 2,5 el seu import.#

26. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES#

* Afegir un nou apartat a l�article 4t. amb
el següent literal:#

k) Gaudiran d�exempció els béns immo-
bles dels que siguin titulars els centres sanita-
ris de titularitat pública sempre que els matei-
xos siguin directament afectats al compliment
dels fins específics dels esmentats centres.#

27. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA#

* Fixar el coeficient d�increment en el
1,686%.#

28. IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS,
CONSTRUCCIONS I OBRES#

*Afegir dos nous apartats en el punt 1 de
l�article 5è. amb el següent literal:#

f) Altres construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d�especial interès
o utilitat municipal per concórrer circumstàn-
cies socials, culturals, històrico£-artístiques o
de foment de l�ocupació que justifiquin tal
declaració.#

g) Obres per a la modernització dels esta-
bliments comercials, en el context de l�orde-
nança que va ser aprovada a l�efecte pel Ple
Municipal en data 17 d�octubre de 1995.#

h) Obres per a l�adaptació d�accessos, edi-
ficacions o instal·lacions, amb la finalitat de
superar barreres arquitectòniques per a per-
sones amb minusvalies.#

* Incrementar les tarifes de les obres
menors en un 3,6%.#

30. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES#

* Fixar el coeficient d�increment en el
1,7%.#

Segon. £- Donar compte de les modifica-
cions de les ordenances fiscals núm.11 apro-
vada per la Junta del Patronat Municipal de
Comerç i Turisme, núm.20 aprovada per la
Junta del Patronat Municipal d�Esports i núm.
22 aprovada per la Junta del Patronat Munici-
pal del teatre Cal Bolet:#

11. TAXA ÚS D�ESTANDS DE LES FIRES DE MAIG#

* Modificar l�article 5è., amb el següent
literal:#

1. Les quotes a aplicar seran les següents:#

Fires i Festes de Maig§ #
. Stand modular§ 9.200 ptes/m²#
. Espai interior pavellons§ 1.735 ptes/m²#
. Espai interior automoció§ 1.625 ptes/m²#
. Espai exterior§ 1.380 ptes/m²#
. Vitrina / aparador (unitat)§ 29.225 ptes/m²#
. Serveis generals (per a cada 
expositor)§ 5.000 ptes#

Fira del Vehicle d�Ocasió:§ #
. Espai interior pavelló§ 185 ptes/m²#
. Serveis general (per a cada 
expositor)§ 5.000 ptes#
A aquests imports se�ls aplicarà el 7% d�IVA#

20. PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS#

* Modificar l�article 4t., essent el seu literal
el següent:#

§ Pessetes § Aplicació#

1. Ús esportiu d�un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca sense afany de
lucre (ptes/hora o fracció:#
. Espai A§ 625§ set£-2001#
. Espai B§ 700§ #
. Espai C§ 830§ #
2. Abonament d�un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca sense afany de
lucre (ptes/12 hores:#
. Espai A§ 5.900§ set£-2001#
. Espai B§ 6.735§ #
. Espai C§ 7.980§ #
3. Ús d�un espai esportiu fora d�horari d�obertura segons
calendari anual, per entitats sens afany de lucre (ptes/hora o
fracció i conserge:§ 3.110§ set£-2001#
4. Ús esportiu d�un espai esportiu per usuaris o entitats de fora de Vilafranca sense
afany de lucre (ptes/hora o fracció):#
. Espai A§ 3.210§ set£-2001#
. Espai B§ 3.630§ #

§ Pessetes § Aplicació#

. Espai C§ 4.250§ #
5. Ús no esportiu o amb afany de lucre d�una IEM (ptes/dia o fracció:#
. Categoria A§ 50.000§ #
. Categoria B§ 100.000§ #
. Categoria C§ 200.000§ #
. Categoria D§ 400.000§ #
. Categoria E§ 500.000§ #
6. Activitat especialitzada 1(ptes/activitat)§ 250§ #

7. Activitat especialitzada 2 (ptes/activitat)§ 400§ #

8. Activitat especialitzada 3 (ptes/activitat)§ 500§ #

9. Activitat especialitzada 4 (ptes/activitat)§ 750§ #

10. Activitat especialitzada 5 (ptes/activitat)§ 1.000§ #

11. Activitat especialitzada 6 (ptes/activitat)§ 1.250§ #

12. Activitat especialitzada 7 (ptes/activitat)§ 1.500§ #
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§ Pessetes § Aplicació#

13. Activitat especialitzada 8 (ptes/activitat)§ 1.750§ #

14. Activitat especialitzada 9 (ptes/activitat)§ 2.000§ #

15. Activitat especialitzada 10 (ptes/activitat)§ 2.250§ #

16. Activitat especialitzada 11 (ptes/activitat)§ 2.500§ #

17. Activitat especialitzada 12 (ptes/activitat)§ 2.750§ #

18. Activitat especialitzada 13 (ptes/activitat)§ 3.000§ #

19. Activitat especialitzada 15 (ptes/activitat)§ 3.500§ #

20. Activitat especialitzada 17 (ptes/activitat)§ 4.000§ #

21. Activitat especialitzada 19 (ptes/activitat)§ 5.000§ #

22. Activitat especialitzada 21 (ptes/activitat)§ 6.000§ #

23. Activitat especialitzada 22 (ptes/activitat)§ 7.000§ #

24. Matrícula abonament general al complex aquàtic:§ § #
. Infant§ 4.250§ jul£-2001#
. Jove§ 4.250§ #
. Adult§ 6.370§ #
. Gent gran§ 4.250§ #
. 1r membre abonament familiar§ 6.370§ #
. 2n a 4t membre abonament familiar§ 4.250§ #
. 5è membre i més abonament familiar§ gratuït§ #
25. Matrícula abonament de migdia al complex aquàtic:§ § #
. Infant§ 2.125§ jul£-2001#
. Jove§ 2.125§ #
. Adult§ 3.185§ #
. Gent gran§ 2.125§ #
26. Abonament general al complex aquàtic (ptes/mes:§ § #
. Infant§ 1.675§ jul£-2001#
. Jove§ 2.840§ #
. Adult§ 3.340§ #
. Gent gran§ 1.675§ #
. 1r membre abonament familiar§ 3.340§ #
. 2n membre abonament familiar§ 2.510§ #
. 3r i 4t membre abonament familiar§ 1.675§ #
. 5è membre i més abonament familiar§ gratuït§ #
27. Abonament de migdia al complex aquàtic (ptes/mes:§ § #
. Infant§ 1.260§ jul£-2001#
. Jove§ 2.135§ #
. Adult§ 2.505§ #
. Gent gran§ 1.260§ #
28. Entrada complex aquàtic:§ § #
. Entrada puntual infant§ 375§ jul£-2001#
. Entrada puntual jove§ 635§ #
. Entrada puntual adult§ 740§ #
. Entrada puntual gent gran§ 375§ #
. 15 entrades puntual infant§ 4.475§ #
. 15 entrades puntual jove§ 7.645§ #
. 15 entrades puntual adult§ 8.890§ #
. 15 entrades puntual gent gran§ 4.475§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- infant§ 5.465§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- jove§ 7.795§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- adult§ 9.870§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- gent gran§ 5.465§ #
29. Entrada piscines d�estiu:§ § #
. Entrada puntual infant§ 290§ inici activ.#
. Entrada puntual jove§ 400§ estiu£-2001#
. Entrada puntual adult§ 455§ #
. Entrada puntual gent gran§ 230§ #
. 15 entrades puntual infant§ 3.480§ #
. 15 entrades puntual jove§ 4.785§ #
. 15 entrades puntual adult§ 5.470§ #
. 15 entrades puntual gent gran§ 2.735§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- infant§ 3.480§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- jove§ 4.785§ #
. Abonament estiu £-juliol i agost£- adult§ 5.470§ #

§ Pessetes § Aplicació#

. Abonament estiu £-juliol i agost£- gent gran§ 2.735§ #
30. Entrada de grup:§ § #
£- Complex aquàtic§ § gen£-2001#
. Infants§ 290§ #
. Joves i adults§ 570§ #
£- Piscines d�estiu§ § #
. Infants§ 225§ #
. Joves i adults§ 350§ #
£- Complex aquàtic§ § jul£-2001#
. Infants§ 300§ #
. Joves i adults§ 590§ #
£- Piscines d�estiu§ § #
. Infants§ 235§ #
. Joves i adults§ 365§ #
31. Cursos aquàtics d�hivern (ptes/trimestre):§ § #
. Infant menys de 6 anys £-1 sessió setmanal£-§ 5.200§ set£-2001#
. Infant menys de 6 anys £-2 sessions setmanals£-§ 9.545§ #
. Infant de 7 a 15 anys £-1 sessió setmanal£-§ 4.350§ #
. Infant de 7 a 15 anys £-2 sessions setmanals£- § 7.955§ #
. Jove £-1 sessió setmanal£-§ 4.665§ #
. Jove £-2 sessions setmanals£-§ 8.485§ #
. Adult £- 1 sessió setmanal£-§ 5.410§ #
. Adult £-2 sessions setmanals£-§ 9.970§ #
. Gent gran £-1 sessió setmanal£-§ 2.705§ #
. Gent gran £-2 sessions setmanal£-§ 4.990§ #
32. Cursos aquàtics d�estiu (ptes/curs:§ § #
. Infant menys de 6 anys§ 4.215§ inici activ.#
. Infant de 7 a 15 anys§ 3.555§ estiu£-2001#
. Jove§ 4.665§ #
. Adult§ 5.415§ #
. Gent gran§ 2.705§ #
33. Activitats escolars (ptes/alumne/sessió:§ § #
. Escoles de Vilafranca menys de 5 anys§ 122§ set£-2001#
. Escoles de Vilafranca a partir de 1r§ 106§ #
. Escoles de fora de Vilafranca menys de 5 anys§ 244§ #
. Escoles de fora de Vilafranca a partir de 1r§ 175§ #
34. Activitats dirigides al complex aquàtic no incloses en l�abonament:#
. Activitats d�una sessió/setmana§ 2.330§ jul£-2001#

. Activitats de dues sessions/setmana§ 2.590§ #

. Activitats de tres sessions/setmana§ 3.365§ #
35. Classes particulars al complex aquàtic (ptes/sessió:#
. Infant 1 sessió £-fins 2 persones£-§ 3.715§ jul£-2001#
. Infant 5 sessions £-fins 2 persones£-§ 15.915§ #
. Jove i adult 1 sessió £-fins 2 persones£-§ 3.180§ #
. Jove i adult 5 sessions £-fins 2 persones£-§ 13.260§ #
. Gent gran 1 sessió £-fins 2 persones£-§ 2.650§ #
. Gent gran 5 sessions £-fins 2 persones£-§ 11.935§ #
. Infant 1 sessió £-3 o 4 persones£-§ 4.240§ #
. Infant 5 sessions £-3 o 4 persones£-§ 18.565§ #
. Jove i adult 1 sessió £-3 o 4 persones£-§ 3.715§ #
. Jove i adult 5 sessions £-3 o 4 persones£-§ 15.915§ #
. Gent gran 1 sessió £-3 o 4 persones£-§ 3.180§ #
. Gent gran 5 sessions £-3 o 4 persones£-§ 13.260§ #
36. Bronzejat al complex aquàtic:#
. 1 sessió§ 1.060§ jul£-2001#
37. Lloguer de guixetes al complex aquàtic (ptes/mes):#
. Infant i jove§ 1.060§ jul£-2001#
. Adult§ 1.325§ #
. Gent gran§ 1.060§ #
38. Serveis mèdics esportius i de fisioteràpia al complex aquàtic:#
. Revisió i visita mèdico£-esportiva§ 3.625§ jul£-2001#
. Control mèdic esportiu§ 1.815§ #
. Estudi de composició corporal§ 1.815§ #
. Electrocardiograma en repòs§ 3.625§ #
. Estudi d�espirometria§ 1.815§ #
. Certificat mèdic esportiu§ 1.035§ #
. Sessió de fisioteràpia de 30 minuts§ 4.145§ #
. Sessió de fisioteràpia de 50 minuts§ 5.180§ #
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a) Estan obligats al pagament les persones
físiques i/o jurídiques i qualsevol tipus d�enti-
tat o associació, usuari/a de les instal·lacions
esportives municipals (IEM) o dels serveis.#

b) Es preveu una reducció de fins el 50%
sobre els preus estipulats a les persones
majors de 65 anys, que ho acreditin amb
document justificatiu. Aquesta reducció no
s�aplicarà quan es prevegi un preu concret
per aquestes persones o quan ja s�apliqui un
descompte per algun altre concepte.#

c) Quan de l�ús de les IEM els/les
usuaris/es obtinguin rendiments econòmics,
el Patronat Municipal d�Esports (PME) podrà
sol·licitar les dades que cregui més conve-
nients respecte de la quantia d�aquests rendi-
ments i establir una retenció sobre els matei-
xos.#

d) Quan es tracti de l�ús de les IEM per a la
celebració d�activitats d�interès públic, s�apli-
carà el preu públic segons resolució motiva-
da pel President del PME.#

e) En tots els casos el PME podrà establir
convenis i/o concerts amb centres educatius,
associacions esportives i altres entitats.#

f) Es consideren:#

£- Infants: de 2 a 15 anys.#

£- Joves: de 16 a 25 anys.#

£- Adults: de 26 a 65 anys.#

£- Gent gran: Majors de 65 anys.#

Els menors de 2 anys tenen tots els serveis
gratuïts, excepte aquells que es programin
específicament per aquesta població.#

g) Els preus per hores s�aplicaran per hora
o fracció d�aquesta.#

h) En les tarifes 1, 2 i 4 els tipus d�espais
esportius fan referència a:#

Espais A: pista descoberta.#

£- Camp núm. 2.#

£- Pistes de tennis£-taula.#

£- Pistes bàdminton.#

£- Pistes de tennis.#

Espais B: Pistes cobertes 1 i 2.#

£- Camp núm. 3.#

Espais C: 1 pista del pavelló nou.#

£- Pavelló polisportiu.#

£- Gimnàs municipal.#

£- 1 pista del pavelló firal.#

£- Rocòdrom.#

£- Camps núms. 1 i 4.#

i) En la tarifa 4 s�inclourà a més a més en
els espais C les pistes d�atletisme.#

j) En la tarifa 2, els 12 usos s�hauran de
realitzar com a màxim en el període d�un tri-
mestre.#

k) Les tarifes 1, 2 i 4 inclouen l�ús de la
IEM, el seu equipament, servei de vestidor,
personal de consergeria (excepte en dates
festives o horaris fora del d�obertura aprovat
en el calendari anual) i il·luminació quan
sigui necessària.#

l) Les diferents categories de la tarifa 5 s�a-
plicaran en cada cas concret per acord del
Ple de la Junta del PME.#

m) Les tarifes 6 a 23 s�aplicaran a activitats
concretes per l�acord del Ple de la Junta del
PME.#

n) Els preus de matrícula de les tarifes 24 i
25 s�aplicaran als abonaments del complex
aquàtic. Es cobraran únicament un sol cop,

mentre la persona usuària no es doni de
baixa.#

o) En la tarifa 26 es considerarà la unitat
familiar a la parella i els/les fills/es fins els 25
anys que convisquin en el mateix domicili.
Caldrà acreditar£-ho amb document justifica-
tiu.#

p) Les persones abonades al complex
aquàtic gaudiran de fins un màxim d�un 50%
de descompte sobre els preus d�activitats de
caire general no incloses dintre de l�abona-
ment i que organitzi el PME en el complex
aquàtic, dintre del seu horari habitual d�ober-
tura. Aquestes reduccions es faran públiques
a l�inici de cada curs o de les activitats con-
cretes.#

q) La tarifa 30 s�aplicarà quan el grup tin-
gui un mínim de 12 components, o a grups
més reduïts per decisió expressa del President
del PME.#

Quan el grup tingui components de dife-
rents edats, s�aplicarà el preu que correspon-
gui a cadascun dels membres del grup.#

S�aplicaran els preus de grup tot i que els
membres facin ús de les piscines d�estiu o del
complex aquàtic indistintament, en tot cas,
s�aplicarà a cadascun el preu corresponent.#

r) Prèvia aprovació del PME, es podran
aplicar promocions o altres avantatges que
millorin les condicions econòmiques o
d�accés a les activitats.#

s) Qualsevol tipus d�avantatge, descomp-
tes, ampliacions de cobertures o altres modi-
ficacions de caire general que es prevegin en
les ordenances municipals, seran d�aplicació
sobre aquestes tarifes, sempre que no existei-
xi ja un descompte superior en la tarifa afec-
tada.#

22. PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS EN
EL TEATRE CAL BOLET#

* Afegir un tram nou als apartats a) i b) del
punt 1 de l�article 4t.:#

a) Infantils i juvenils:#

...300...400...450...500...600...700...800#

b) Musicals, teatrals i varietats:#

...500...800...1.000..1.200..1.400...1.800..
. 2000...2100#

* Eliminar del paràgraf 4, apartat e) del
punt 1de l�article 4t., el següent:#

...el mateix dia de la representació...#

* Afegir el següent redactat en el paràgraf
2, apartat e) del punt 1 de l�article 4t.:#

...i per les persones amb discapacitat física
o psíquica i una persona acompanyant en el
cas que es necessiti acompanyament.#

* Eliminar el paràgraf 1, apartat f) del punt
1 de l�article 4t.#

* Modificar el redactat del paràgraf 2,
apartat f) del punt 1 de l�article 4t., amb el
literal següent:#

Les entitats sense afany de lucre interessa-
des en organitzar espectacles al teatre Cal
Bolet abonaran en concepte de lloguer o ús
del local la quantitat de 28.000 ptes. per ses-
sió els dies no festius i 35.000 ptes. per sessió
els dies festius.#

* Modificar el redactat del paràgraf 3,
apartat f) del punt 1 de l�article 4t., amb el
literal següent:#

Pel que fa a les escoles de Vilafranca, abo-
naran en concepte de lloguer o ús de la sala
la quantitat de 15.500 ptes. en dies no festius
i 19.000 ptes. els dies festius.#

* Modificar el redactat del paràgraf 1,
apartat g) del punt 1 de l�article 4t., amb el
literal següent:#

Si es tracta d�entitats de Vilafranca amb
finalitat lucrativa, el preu d�ús o lloguer del
local serà de 80.000 ptes. per sessió els dies
no festius i 90.000 ptes. per sessió els dies
festius.#

* Afegir al redactat del lloguer de la càma-
ra negra de l�apartat i) del punt 1 de l�article
4t. el següent:#

...fora del teatre...#

Tercer. £- Aprovar la relació dels nous
carrers amb les seves categories i afegir£-los a
l�annex de l�índex alfabètic de les vies públi-
ques d�aquest municipi:#

Carrer§ Categoria#

. Agermanaments dels (ptge.)§ 2a.#

. Assumpció Domènech d� (pl.)§ 2a.#

. Bonastre§ 2a.#

. Camí de la Bleda§ 2a.#

. Camí d�en Morató§ 2a.#

. Carles Munts§ 2a.#

. Drets Humans dels (pl.)§ 2a.#

. Foix del (av.)§ 2a.#

. Gas del (pl.)§ 3a.#

. Germans Lara de les (ptge.)§ 2a.#

. Joan Fusté (ptge.)§ 2a.#

. La Riera Gran de la§ 2a.#

. M. Mercè Marçal (ptge.)§ 1a.#

. Montmell del (av.)§ 2a.#

. Olesa de Bonesvalls (ptge.)§ 2a.#

. Olivella d� (ptge.)§ 2a.#

. Onze de Setembre (pl.)§ 2a.#

. Pati de la Serra§ 3a.#

. Pla del Diable (av.)§ 2a.#

. Pla del Viver§ 2a.#

. Rodolf Llorens i Jordana§ 2a.#

. Sant Marçal§ 2a.#

. Sant Roc§ 4a.#

. Serra d�Ancosa de la (ptge.)§ 2a.#

Quart. £- Derogar l�Ordenança fiscal regu-
ladora de la Taxa de clavegueram.#

Vilafranca del Penedès, 29 de novembre
de 2000.#

L�Alcalde, Joan Aguado i Masdeu.#

022000041010
A

Vilafranca del Penedès#

EDICTE#

La Comissió Municipal de Govern, en ses-
sió del dia 27 de novembre de 2000, adoptà
l�acord que a continuació es transcriu:#

«Atès que aquesta Comissió de Govern,
per acord de data 31 de juliol de 2000, va
aprovar inicialment el projecte presentat per
la Junta de Compensació, per a la urbanitza-
ció del sector industrial Domenys I, amb l�es-
pecificació que s�havien d�introduir en el
projecte una sèrie de prescripcions i que la
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total documentació o projecte refós, hauria
d�aportar£-se amb caràcter previ a la seva defi-
nitiva aprovació.#

Atès que ha estat presentat el text refós
prescrit, i tenint en compte, a més, que l�ex-
pedient originat ha estat sotmès al tràmit d�in-
formació pública, i publicat l�oportú edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número
198, de data 18 d�agost de 2000, sense que
s�hagin formulat al·legacions ni reclama-
cions.#

Vist l�informe tècnic favorable obrant en
l�expedient,#

S�acorda:#

Aprovar definitivament el projecte d�urba-
nització del sector industrial Domenys I.»#

El que es publica significant que contra
aquest acte, que és definitiu en via adminis-
trativa, podeu interposar amb caràcter potes-
tatiu, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l�ha dictat, en el termini d�un mes
a comptar des del dia següent a la publicació
del present, o bé recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en el qual cas el termini serà de dos
mesos. Transcorregut un mes a comptar de la
interposició del recurs de reposició sense que
s�hagi notificat la seva resolució es produirà
la seva desestimació per silenci administratiu
i podreu interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa, en el termini de sis mesos a comp-
tar des de l�endemà de la interposició del
recurs de reposició. No obstant això, podreu
interposar qualsevol altre recurs si ho consi-
dereu convenient.#

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre
de 2000.#

L�Alcalde, Joan Aguado i Masdeu.#

022000041165
A

Vilanova del Camí#

ANUNCI#

El senyor Alcalde£-President, en data 11 de
desembre de 2000, en l�exercici de les atri-
bucions que li confereix l�article 21,1 apar-
tats o) i ñ), de la Llei 7/1985, de 2 d�abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local ha
dictat la resolució següent:#

Primer. £- Aprovar inicialment el Projecte
d�Adequació de la Piscina Municipal, redac-
tat pels Serveis Tècnics Municipals, per un
import d�execució material de 27.071.523
pessetes.#

Segon. £- Sotmetre a informació pública
l�esmentada aprovació inicial per un termini
de trenta dies, als efectes previstos als articles
219 de la Llei 8/1987, de 15 d�abril, Munici-
pal i de Règim Local de Catalunya i 37,2 del
Decret 179/95, de 13 de juny.#

Durant el termini d�informació pública es
podran presentar al·legacions i/o reclama-
cions.#

Si durant el termini abans expressat no es

presenten al·legacions i/o reclamacions, el
Projecte d�Adequació de la Piscina Municipal
s�entendrà definitivament aprovat, sense
necessitat d�adoptar un nou acord al respec-
te.#

Tercer. £- Donar compte al Ple de la Corpo-
ració de la present resolució, als efectes pro-
cedents.#

D�acord amb allò que estableix l�article 37
del Decret 179/95, de 13 de juny, s�exposa al
públic l�esmentat projecte, per a que, durant
el termini de trenta dies es puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions, en el benentès
que si durant aquest termini no es presentes-
sin al·legacions, el Projecte d�Adequació de
la Piscina Municipal s�entendrà definitiva-
ment aprovat, sense necessitat d�adoptar un
altre resolució.#

Vilanova del Camí, 11 de desembre de
2000.#

El Secretari (signatura il·legible).#

022000041016
A

Vilanova del Vallès#

EDICTE#

Finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part al concurs£-oposi-
ció per a la contractació amb règim laboral
d�una plaça de conserge £-porter per als
col·legis públics de Vilanova del Vallès, i d�a-
cord a les bases de l�esmentada convocatòria
es procedeix a publicar la llista provisional
d�admesos i exclosos:#

Admesos #

Sandra Obrero Vernet.#

Pilar Crespo García.#

Maria Cladellas Bachs.#

Maria Hidalgo Triguero.#

Tomás Lozano Quintanilla.#

David Gamiz Villen.#

Mercè Vila Gili.#

Carmen Martínez Sánchez.#

M. Rosa Sanantonio Gorch.#

Núria Sánchez Mesa.#

Juan de M. Clemente Moreno.#

Gemma Escalé Catafal.#

José Antonio López Mena.#

Ángel Pérez González.#

Exclosos #

Cap.#

Contra aquestes llistes es podran interpo-
sar les reclamacions pertinents, d�acord amb
el que preveu la Llei 30/1992, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, durant el
termini de quinze dies a comptar des de la
publicació d�aquest edicte en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA. En el cas de no
presentar£-se reclamacions es consideraran
elevades a definitives sense necessitat de
nova publicació.#

Així mateix es publica la composició del
Tribunal qualificador:#

President titular: Nicolás Alpiste i Garro,

Alcalde.#

Suplent: Pere Mogas i Mogas.#

Vocals:#

Regidor de Recursos Humans: Sr. Joan A.
Navarro Sánchez.#

Suplent: Jordi Palacio i Peña.#

Regidor de Participació Ciutadana: Sr.
Enric Torrents i Giró.#

Suplent: Teresa Montolio i Cervera.#

Expert designat per l�Alcaldia: Pau de la
Torre i Moral.#

Suplent: Josep M. López i Ripoll.#

Representant de l�Escola d�Administració
Pública titular: Eloisa González Flores.#

Suplent: Carme Plaza López.#

Secretari: Pere A. Casas i Crosas.#

Suplent: Mercè Viaplana i Santamaria.#

Lloc de realització de les proves: Sala
d�actes de l�Ajuntament de Vilanova del
Vallès.#

Dia i hora: 12 de gener de 2001, a les 10
hores.#

Vilanova del Vallès, 11 de desembre de
2000.#

L�Alcalde (signatura il·legible).#

022000041424
A
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MANCOMUNITATS#

Mancomunitat de Municipis 
de l�Alt Penedès#

ANUNCI#

BASES PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PEÓ
DE NETEJA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE
L�ALT PENEDÈS MITJANÇANT CONCURS£-OPOSICIÓ
LLIURE#

Primera#

Objecte de la convocatòria#

És objecte de la present convocatòria la
provisió mitjançant concurs£-oposició lliure,
de dues places de peó de neteja a la Manco-
munitat.#

Els aspirants que superin el procés selectiu
signaran un contracte laboral indefinit, amb
la dedicació que correspongui, amb la Man-
comunitat de Municipis de l�Alt Penedès.#

Segona#

Requisits dels aspirants#

a) Ésser ciutadà de la Comunitat Europea.#

b) Haver complert els divuit anys i no
excedir en menys de deu anys per a la jubila-
ció forçosa.#

c) No patir cap malaltia o defecte, físic o
psíquic incompatible amb el servei.#

d) No trobar£-se comprès en cap de les
causes d�incompatibilitat o incapacitat pre-
vistes en la legislació vigent aplicables al per-
sonal de l�Administració local.#

e) No haver estat separat per causa d�expe-
dient disciplinari del servei a l�Administració
local.#

f) Acreditar el coneixement de la llengua
catalana, amb la possessió del títol del nivell
A de la Junta Permanent de Català de la
Direcció General de Política Lingüística, o
equivalent. Els aspirants que no ho acreditin
podran realitzar una prova específica de
nivell dins el procés selectiu.#

g) Estar en possessió dels estudis primaris o
certificat d�escolaritat o equivalent.#

Tercera#

Anuncis i publicitat#

La convocatòria es farà pública en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler d�a-
nuncis de la seu de la Mancomunitat de
Municipis de l�Alt Penedès (Escola Intermuni-
cipal del Penedès, Plaça Santiago Rusiñol s/n;
Sant Sadurní d�Anoia 08770).#

Quarta#

Instàncies i admissió#

Les instàncies (annex I) sol·licitant prendre
part en el concurs es presentaran a la secreta-
ria de la Mancomunitat i s�hauran d�adreçar
al president de la Mancomunitat, dins el ter-
mini improrrogable de 20 dies naturals des
del següent al de la publicació d�aquestes
bases al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Els aspirants manifestaran que compleixen
totes les condicions exigides a la base segona
i que es comprometen a prestar jurament o

promesa, tal com estableix el Reial Decret
707/95, de 5 d�abril.#

Les instàncies hauran d�anar amb el currí-
culum vitae (annex II) de l�aspirant, la fotocò-
pia del Document Nacional d�Identitat i dels
títols acadèmics exigits a la base segona.#

En el supòsit d�instàncies defectuoses, es
requerirà a la persona interessada per tal que
ho esmeni en el termini de 10 dies; de no fer£-
ho així, restarà exclòs de la llista d�admesos.#

Un cop finalitzat el termini de presentació
d�instàncies, la Presidència de la Mancomu-
nitat aprovarà la llista provisional dels aspi-
rants admesos i exclosos, que es farà pública
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tau-
ler d�anuncis de la seu de la Mancomunitat
de Municipis de l�Alt Penedès. La resta de
publicacions es faran al tauló d�anuncis de la
Mancomunitat.#

Les reclamacions a la llista provisional es
presentaran davant el mateix òrgan al qual
s�hagi presentat la instància de sol·licitud de
participació en el procés selectiu en el termi-
ni màxim de 5 dies naturals des de la seva
publicació i seran acceptades o rebutjades
mitjançant la resolució per la qual s�aprovi la
llista definitiva.#

En el termini màxim de 10 dies des de la
finalització del període de reclamacions a la
llista provisional, s�exposarà la llista definiti-
va dels aspirants admesos i exclosos al tauló
d�anuncis de la Mancomunitat.#

Cinquena#

Tribunal qualificador#

El Tribunal qualificador estarà format per:#

* El President de la Mancomunitat de
Municipis de l�Alt Penedès o membre del Ple
en qui delegui, que actuarà com a President
del Tribunal.#

* El Director de l�Escola Intermunicipal o
persona a qui delegui.#

* Un vocal del Ple en representació de la
Mancomunitat designat pel President.#

* El Secretari de la Mancomunitat o fun-
cionari en qui delegui, que actuarà, amb veu
i sense vot, com a Secretari del Tribunal.#

* Un vocal designat per l�Escola d�Admi-
nistració Pública.#

* Un membre del Comitè d�Empresa de la
Mancomunitat de Municipis de l�Alt Penedès,
que actuarà com a vocal amb veu i amb vot.#

El Tribunal estarà integrat, a més a més,
pels membres suplents respectius que seran
designats conjuntament amb els titulars.#

La designació dels membres del Tribunal
es farà pública en el tauler d�anuncis de la
seu de la Mancomunitat, en els taulers d�a-
nuncis dels Ajuntaments de la Mancomunitat
i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, junta-
ment amb la llista d�admesos i exclosos i la
data d�inici del concurs£-oposició .#

El Tribunal no podrà constituir£-se ni actuar
sense l�assistència de més de la meitat dels
seus membres titulars o suplents indistinta-
ment, i les decisions hauran de ser aprovades
per majoria.#

Sisena#

Sistema de qualificació i selecció#

El procediment selectiu constarà de dues
fases: concurs i oposició i la qualificació dels
aspirants es realitzarà mitjançant la valoració
conjunta de les fases segons es disposa en la
present base.#

1. Sistema de qualificació dels aspirants#

1.1 Fase de concurs de mèrits. En aquesta
fase de concurs de mèrits els aspirants
podran obtenir un màxim de 5 punts. Els
resultats d�aquesta fase seran publicats con-
juntament amb els de la fase d�oposició.#

Consistirà en la valoració dels mèrits dels
aspirants que efectuï el Tribunal, sobre els
al·legats i acreditats per aquests, d�acord amb
el barem següent:#

* Per serveis prestats a l�Administració
Local dintre de l�especialitat del lloc de tre-
ball convocat, zero amb ú (0,1) punts per
cada mes de treball, fins a un màxim de tres
(3) punts.#

* Per la valoració discrecional de l�entre-
vista, fins a dos (2) punt.#

2.1. Fase d�oposició :#

La fase d�oposició tindrà caràcter elimina-
tori i constarà de dues parts: prova de nivell
de català, i exercici pràctic. #

L� oposició consistirà en el desenvolupa-
ment dels exercicis següents:#

1. Prova de català: Els aspirants que no
hagin acreditat la possessió del títol del nivell
A de la Junta Permanent de Català de la
Direcció General de Política Lingüística rea-
litzaran una prova específica de nivell facili-
tada per l�Escola d�Administració Pública. Per
a la valoració d�aquesta prova el Tribunal
comptarà amb l�assessorament del personal
del Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca. Aquesta prova de nivell es qualificarà
com a apte o no apte. Aquesta prova té
caràcter eliminatori i puntuarà com a apte o
no apte.#

2. Exercici Pràctic: Consistirà en realitzar,
en el termini que assenyali el Tribunal, els
supòsits pràctics fixats per aquest, sobre
matèries i funcions pròpies de la plaça con-
vocada. Aquest exercici és obligatori i elimi-
natori, i puntuarà entre zero i deu punts.#

2. Sistema de selecció#

Als aspirants que hagin superat la fase d�o-
posició, se�ls sumarà la puntuació que se�ls
hagi atorgat en la fase del concurs de mèrits.
Aquesta suma determinarà la puntuació final
de cadascun dels aspirants, a partir de la qual
s�ordenaran tots ells. #

Un cop establerta la puntuació final, el
Tribunal declararà aprovats en el procés
selectiu aquells aspirants que un cop orde-
nats tinguin un número d�ordre igual o menor
que el número de places convocades. En cap
cas el nombre d�aspirants declarats aprovats
no podrà ser superior al de places convoca-
des.#

El Tribunal de selecció exposarà en el lloc
de realització de les proves la relació dels
aspirants declarats aprovats i seleccionats , i
elevarà l�esmentada relació a la Mancomuni-
tat, com a proposta de contractació. #

Igualment, el Tribunal de selecció expo-
sarà la relació de tots els aspirants que,
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havent superat la fase d�oposició, no hagin
estat declarats aprovats. En aquesta relació
figuraran els aspirants ordenats segons la
puntuació final obtinguda en el procés selec-
tiu.#

En el cas que algun dels aspirants declarats
aprovats desistís de la plaça obtinguda o no
prengués possessió de la mateixa, la seva
plaça serà adjudicada a l�aspirant que corres-
pongui segons la llista a la que es fa referèn-
cia en el paràgraf precedent. També es pro-
cedirà d�aquesta forma en el supòsit previst a
la base dotzena de la present convocatòria. #

Tant la llista d�aprovats com la d�aspirants
no aprovats que hagin superat la fase d�opo-
sició s�exposaran també en el tauler d�anun-
cis de la seu de la Mancomunitat .#

Els aspirants aprovats i seleccionats segons
el procés descrit en aquesta base signaran un
contracte laboral indefinit amb la Mancomu-
nitat de Municipis de l�Alt Penedès. #

El personal de nou ingrés passarà un perío-
de de prova de dos mesos. Als efectes d�a-
quest període de prova s�entén per personal
de nou ingrés aquells treballadors seleccio-
nats que no hagin desenvolupat funcions de
peons de neteja per termini no inferior a sis
mesos a la Mancomunitat .#

Amb anterioritat a la finalització del perío-
de de prova, la secretaria de la Mancomuni-
tat emetrà un informe sobre cada contractat
de nou ingrés, a l�objecte de determinar la
superació o no de l�esmentat període de
prova.#

Setena#

Presentació dels documents i nomenament#

Els aspirants aprovats presentaran a la
Secretaria de la Mancomunitat els documents
acreditatius de les condicions exigides a la
convocatòria, dins el termini de 20 dies
hàbils des de la publicació de la llista defini-
tiva d�aprovats, si no els van lliurar amb la
instància de sol·licitud.#

Els documents a presentar són:#

a) Fotocòpia del DNI.#

b) Declaració jurada de no estar afectat
per cap causa d�incapacitat o incompatibili-
tat.#

c) Fotocòpia compulsada del títol exigit o
bé del resguard del pagament dels drets per a
la seva obtenció, Als efectes d�aquesta com-
pulsa s�haurà de presentar original i fotocòpia
del document corresponent. Si aquests docu-
ments estiguessin expedits amb posterioritat a
la data en què va finalitzar el termini de pre-
sentació d�instàncies, haurà de justificar£-se la
data en la qual la persona convocada va con-
cloure els estudis.#

d) Certificat mèdic acreditatiu de l�estat de
salut. L�aspirant aprovat que tingués la condi-
ció de funcionari de carrera, estarà exempt
de justificar documentalment les condicions i
requisits ja aprovats per obtenir els seus ante-
riors nomenaments, i hauran de presentar
certificació del Ministeri, Conselleria, Corpo-
ració Local o Organisme Públic del qual
depengui, acreditant la seva condició i les
circumstàncies que figurin en el seu full de
serveis.#

Vuitena#

Assistències #

Als efectes dels drets d�assistències els
membres dels Tribunals a què es refereix el
Reial Decret 236/88 de 4 de març, les proves
selectives es classifiquen en categoria cin-
quena.#

Novena#

Drets de concurs£-oposició #

Els aspirants hauran d�abonar la quantitat
de mil pessetes (1000) en concepte de drets
de concurs£-oposició, que no seran retornades
en cap cas.#

Desena#

Incompatibilitats i règim del servei#

En l�exercici de la funció pública atribuïda
a la plaça, serà aplicable la normativa vigent
sobre el Règim d�incompatibilitats en el sec-
tor públic, en compliment del qual, l�aspi-
rant, en el moment de la contractació, haurà
de realitzar una declaració de les activitats
que realitza o sol·licitud de compatibilitat si
s�escau, en el model que li facilitarà la secre-
taria de la Mancomunitat.#

Pel que fa a la determinació i adscripció al
lloc de treball, comeses i règim d�horari i de
jornada, li seran d�aplicació els fixats mit-
jançant els acords o resolucions que hagi
adoptat o adopti la Mancomunitat.#

Onzena#

Incidències #

Les convocatòries i les seves bases i tots
els actes administratius que se�n derivin i de
les actuacions dels Tribunals podran ser
impugnades pels interessats en els casos i en
la forma establerts per la legislació vigent que
sigui d�aplicació.#

Els Tribunals estan facultats per resoldre
tots aquells dubtes o discrepàncies que es
produeixin durant el desenvolupament del
concurs.#

Dotzena#

Formalització del contracte#

Una vegada transcorregut el termini de
presentació de documents acreditats tal com
s�estableix en aquestes bases generals, els
aspirants declarats aprovats en el procés
selectiu hauran de comparèixer davant la
Mancomunitat per a la formalització del con-
tracte de treball.#

Els qui dins del termini fixat, i llevat els
casos de força major, no presentessin la
documentació, o de l�examen d�aquesta es
deduís que hi manca algun dels requisits exi-
gits, no podran ser contractats i restaran
anul·lades les seves actuacions sense perjudi-
ci de les responsabilitats en que haguessin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial.#

En aquest cas, la presidència de la Manco-
munitat, procedirà a la substitució, i con-
seqüent contractació, segons es preveu en la
base Sisena en relació amb els aspirants que,
havent superat la fase d�oposició, no han
estat declarats aprovats. Als efectes d�aquesta

nova contractació es concedirà a l�aspirant
substitut, previ requeriment, un termini de 20
dies naturals per presentar la documentació.#

ANNEX I#

En/Na ...................., amb DNI núm.
..........., que viu al carrer/plaça ...................
núm. ....... pis ....., de ................. (C.P. .....),
comarca d........... ............... i núm. de telèfon
...........,#

Exposa: Que assabentat de la convocatòria
de concurs£-oposició per cobrir una plaça de
peó de neteja de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l�Alt Penedès, manifesta que desitja
concursar£-hi i , que compleix els requisits de
la convocatòria i que a efectes del requisit de
titulació al·lega el títol de ..................... i per
tot això,#

Demana: Sigui admès/esa al concurs£-opo-
sició esmentat.#

Sant Sadurní d�Anoia,...................#

(signatura)#

Sr. President de la Mancomunitat de muni-
cipis de l�Alt Penedès.#

ANNEX II#

Dades d�identificació personal#

Cognoms .................... Nom ...................#

D.N.I ................ Adreça .........................#

Població ................... Telèfon .................#

Titulacions:#

Experiència professional.#

Altres mèrits que s�al·leguen:#

Sant Sadurní d�Anoia, ................#

Sr. President de la Mancomunitat de l�Alt
Penedès.#

Sant Sadurní d�Anoia, desembre de 2000.#

El Secretari (signatura il·legible).#

062000041421
A

Mancomunitat de Municipis 
de l�Alt Penedès#

ANUNCI#

BASES PER A LA SELECCIÓ DE DUES PLACES
D�AUXILIARS ADMINISTRATIUS A LA MANCOMUNITAT
DE MUNICIPIS DE L�ALT PENEDÈS MITJANÇANT
CONCURS£-OPOSICIÓ LLIURE#

Primera#

Objecte de la convocatòria#

És objecte de la present convocatòria la
provisió mitjançant concurs£-oposició lliure,
de dues places d�auxiliars administratius a la
Mancomunitat#

Els aspirants que superin el procés selectiu
signaran un contracte laboral indefinit a
temps complet amb la Mancomunitat de
Municipis de l�Alt Penedès.#

Segona#

Requisits dels aspirants#

a) Ésser ciutadà de la Comunitat Europea.#

b) Haver complert els divuit anys i no
excedir en menys de deu anys per a la jubila-
ció forçosa.#
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c) No patir cap malaltia o defecte, físic o
psíquic incompatible amb el servei.#

d) No trobar£-se comprès en cap de les
causes d�incompatibilitat o incapacitat pre-
vistes en la legislació vigent aplicables al per-
sonal de l�Administració local.#

e) No haver estat separat per causa d�expe-
dient disciplinari del servei a l�Administració
local.#

f) Acreditar el coneixement de la llengua
catalana, amb la possessió del títol del nivell
C de la Junta Permanent de Català de la
Direcció General de Política Lingüística, o
equivalent. Els aspirants que no ho acreditin
podran realitzar una prova específica de
nivell dins el procés selectiu.#

g) Estar en possessió del graduat escolar,
Formació Professional de primer grau, branca
administrativa o equivalent.#

Tercera#

Anuncis i publicitat#

La convocatòria es farà pública en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler d�a-
nuncis de la seu de la Mancomunitat de
Municipis de l�Alt Penedès (Escola Intermuni-
cipal del Penedès, Plaça Santiago Rusiñol s/n;
Sant Sadurní d�Anoia 08770).#

Quarta#

Instàncies i admissió#

Les instàncies (annex I) sol·licitant prendre
part en el concurs es presentaran a la secreta-
ria de la Mancomunitat i s�hauran d�adreçar
al president de la Mancomunitat, dins el ter-
mini improrrogable de 20 dies naturals des
del següent al de la publicació d�aquestes
bases al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Els aspirants manifestaran que compleixen
totes les condicions exigides a la base segona
i que es comprometen a prestar jurament o
promesa, tal com estableix el Reial Decret
707/95, de 5 d�abril.#

Les instàncies hauran d�anar amb el currí-
culum vitae (annex II) de l�aspirant, la fotocò-
pia del Document Nacional d�Identitat i dels
títols acadèmics exigits a la base segona.#

En el supòsit d�instàncies defectuoses, es
requerirà a la persona interessada per tal que
ho esmeni en el termini de 10 dies; de no fer£-
ho així, restarà exclòs de la llista d�admesos.#

Un cop finalitzat el termini de presentació
d�instàncies, la Presidència de la Mancomu-
nitat aprovarà la llista provisional dels aspi-
rants admesos i exclosos, que es farà pública
La convocatòria es farà pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler d�anun-
cis de la seu de la Mancomunitat de Munici-
pis de l�Alt Penedès. La resta de publicacions
es faran al tauló d�anuncis de la Mancomuni-
tat.#

Les reclamacions a la llista provisional es
presentaran davant el mateix òrgan al qual
s�hagi presentat la instància de sol·licitud de
participació en el procés selectiu en el termi-
ni màxim de 5 dies naturals des de la seva
publicació i seran acceptades o rebutjades
mitjançant la resolució per la qual s�aprovi la
llista definitiva.#

En el termini màxim de 10 dies des de la

finalització del període de reclamacions a la
llista provisional, s�exposarà la llista definiti-
va dels aspirants admesos i exclosos al tauló
d�anuncis de la Mancomunitat.#

Cinquena#

Tribunal qualificador#

El Tribunal qualificador estarà format per:#

* El President de la Mancomunitat de
Municipis de l�Alt Penedès o membre del Ple
en qui delegui, que actuarà com a President
del Tribunal.#

* El Director de l�Escola Intermunicipal o a
qui delegui.#

* Un vocal del Ple en representació de la
Mancomunitat designat pel President.#

* El Secretari de la Mancomunitat o fun-
cionari en qui delegui, que actuarà, amb veu
i sense vot, com a Secretari del Tribunal.#

* Un vocal designat per l�Escola d�Admi-
nistració Pública.#

* Un membre del Comitè d�Empresa de la
Mancomunitat de Municipis de l�Alt Penedès,
que actuarà com a vocal amb veu i amb vot.#

El Tribunal estarà integrat, a més a més,
pels membres suplents respectius que seran
designats conjuntament amb els titulars.#

La designació dels membres del Tribunal
es farà pública en el tauler d�anuncis de la
seu de la Mancomunitat, en els taulers d�a-
nuncis dels Ajuntaments de la Mancomunitat
i en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, junta-
ment amb la llista d�admesos i exclosos i la
data d�inici del concurs£-oposició .#

El Tribunal no podrà constituir£-se ni actuar
sense l�assistència de més de la meitat dels
seus membres titulars o suplents indistinta-
ment, i les decisions hauran de ser aprovades
per majoria.#

Sisena#

Sistema de qualificació i selecció#

El procediment selectiu constarà de dues
fases: concurs i oposició i la qualificació dels
aspirants es realitzarà mitjançant la valoració
conjunta de les fases segons es disposa en la
present base.#

1. Sistema de qualificació dels aspirants#

1.1 Fase de concurs de mèrits. En aquesta
fase de concurs de mèrits els aspirants
podran obtenir un màxim de 5 punts. Els
resultats d�aquesta fase seran publicats con-
juntament amb els de la fase d�oposició.#

Consistirà en la valoració dels mèrits dels
aspirants que efectuï el Tribunal, sobre els
al·legats i acreditats per aquests, d�acord amb
el barem següent:#

* Per serveis prestats a l�Administració
Local dintre de l�especialitat del lloc de tre-
ball convocat, zero amb ú (0,1) punts per
cada mes de treball, fins a un màxim de tres
(3) punts.#

* Per l�assistència a un curs, d�un mimin
de cent cinquanta (150) hores lectives, zero
amb vint£-i£-cinc (0,25) punts per curs fins a un
màxim de (0,75) punts.#

* Per l�assistència a cursos i jornades, en
relació al lloc de treball, d�un mínim de quin-
ze (15) hores lectives, zero amb deu (0,10)

punts per curs o jornada, fins a un màxim de
zero amb vint£-i£-cinc (0,25) punts.#

* Per la valoració discrecional de l�entre-
vista, fins a un (1) punt.#

2.1. Fase d�oposició :#

La fase d�oposició tindrà caràcter elimina-
tori i constarà de tres parts: prova de nivell de
català, prova d�informàtica i exercici pràctic.#

L�oposició consistirà en el desenvolupa-
ment dels exercicis següents:#

1. Prova de català.#

Els aspirants que no hagin acreditat la pos-
sessió del títol del nivell C de la Junta Perma-
nent de Català de la Direcció General de
Política Lingüística realitzaran una prova
específica de nivell facilitada per l�Escola
d�Administració Pública. Per a la valoració
d�aquesta prova el Tribunal comptarà amb
l�assessorament del personal del Consorci per
a la Normalització Lingüística. Aquesta prova
de nivell es qualificarà com a apte o no apte.
Aquesta prova té caràcter eliminatori i pun-
tuarà com a apte o no apte.#

2. Prova d�informàtica #

Aquest exercici és obligatori i eliminatori,
puntuarà entre zero i cinc punts i tindrà dues
parts: #

A) Mecanografia :Consistirà en mecano-
grafiar un text, triat pel Tribunal, en català,
durant deu minuts. La prova es realitzarà
amb ordinador. S�haurà d�acreditar un mínim
de dues£-centes (200) pulsacions, descomp-
tant£-se les errades.#

B) Coneixement i ús de programes progra-
mari informàtic del paquet Microsoft Office.
Consistirà en realitzar a l�ordinador els supò-
sits que proposi el Tribunal per acreditar els
coneixements d�aquestes eines informàtiques.#

3. Exercici Pràctic#

Consistirà en resoldre per escrit, en el ter-
mini que assenyali el Tribunal, els supòsits
pràctics fixats per aquest, sobre matèries i
funcions pròpies dels d�auxiliar administra-
tius.#

Aquest exercici és obligatori i eliminatori, i
puntuarà entre zero i cinc punts.#

2. Sistema de selecció#

Als aspirants que hagin superat la fase d�o-
posició, se�ls sumarà la puntuació que se�ls
hagi atorgat en la fase del concurs de mèrits.
Aquesta suma determinarà la puntuació final
de cadascun dels aspirants, a partir de la qual
s�ordenaran tots ells.#

Un cop establerta la puntuació final, el
Tribunal declararà aprovats en el procés
selectiu aquells aspirants que un cop orde-
nats tinguin un número d�ordre igual o menor
que el número de places convocades. En cap
cas el nombre d�aspirants declarats aprovats
no podrà ser superior al de places convoca-
des.#

El Tribunal de selecció exposarà en el lloc
de realització de les proves la relació dels
aspirants declarats aprovats i seleccionats , i
elevarà l�esmentada relació a la Mancomuni-
tat, com a proposta de contractació.#

Igualment, el Tribunal de selecció expo-
sarà la relació de tots els aspirants que,
havent superat la fase d�oposició, no hagin
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estat declarats aprovats. En aquesta relació
figuraran els aspirants ordenats segons la
puntuació final obtinguda en el procés selec-
tiu. #

En el cas que algun dels aspirants declarats
aprovats desistís de la plaça obtinguda o no
prengués possessió de la mateixa, la seva
plaça serà adjudicada a l�aspirant que corres-
pongui segons la llista a la que es fa referèn-
cia en el paràgraf precedent. També es pro-
cedirà d�aquesta forma en el supòsit previst a
la base dotzena de la present convocatòria. #

Tant la llista d�aprovats com la d�aspirants
no aprovats que hagin superat la fase d�opo-
sició s�exposaran també en el tauler d�anun-
cis de la seu de la Mancomunitat .#

Els aspirants aprovats i seleccionats segons
el procés descrit en aquesta base signaran un
contracte laboral indefinit amb la Mancomu-
nitat de Municipis de l�Alt Penedès. #

El personal de nou ingrés passarà un perío-
de de prova de dos mesos. Als efectes d�a-
quest període de prova s�entén per personal
de nou ingrés aquells treballadors seleccio-
nats que no hagin desenvolupat funcions
d�auxiliar administratiu per termini no infe-
rior a sis mesos a la Mancomunitat .#

Amb anterioritat a la finalització del perío-
de de prova, la secretaria de la Mancomuni-
tat emetrà un informe sobre cada contractat
de nou ingrés, a l�objecte de determinar la
superació o no de l�esmentat període de
prova.#

Setena#

Presentació dels documents i nomenament#

Els aspirants aprovats presentaran a la
Secretaria de la Mancomunitat els documents
acreditatius de les condicions exigides a la
convocatòria, dins el termini de 20 dies
hàbils des de la publicació de la llista defini-
tiva d�aprovats, si no els van lliurar amb la
instància de sol·licitud.#

Els documents a presentar són:#

a) Fotocòpia del DNI#

b) Declaració jurada de no estar afectat
per cap causa d�incapacitat o incompatibili-
tat.#

c) Fotocòpia compulsada del títol exigit o
bé del resguard del pagament dels drets per a
la seva obtenció, Als efectes d�aquesta com-
pulsa s�haurà de presentar original i fotocòpia
del document corresponent. Si aquests docu-
ments estiguessin expedits amb posterioritat a
la data en què va finalitzar el termini de pre-
sentació d�instàncies, haurà de justificar£-se la
data en la qual la persona convocada va con-
cloure els estudis.#

d) Certificat mèdic acreditatiu de l�estat de
salut. L�aspirant aprovat que tingués la condi-
ció de funcionari de carrera, estarà exempt
de justificar documentalment les condicions i
requisits ja aprovats per obtenir els seus ante-
riors nomenaments, i hauran de presentar
certificació del Ministeri, Conselleria, Corpo-
ració Local o Organisme Públic del qual
depengui, acreditant la seva condició i les
circumstàncies que figurin en el seu full de
serveis.#

Vuitena#

Assistències #

Als efectes dels drets d�assistències els
membres dels Tribunals a què es refereix el
Reial Decret 236/88 de 4 de març, les proves
selectives es classifiquen en categoria quarta.#

Novena#

Drets de concurs£-oposició #

Els aspirants hauran d�abonar la quantitat
de mil pessetes (1000) en concepte de drets
de concurs£-oposició, que no seran retornades
en cap cas.#

Desena#

Incompatibilitats i règim del servei#

En l�exercici de la funció pública atribuïda
a la plaça, serà aplicable la normativa vigent
sobre el Règim d�incompatibilitats en el sec-
tor públic, en compliment del qual, l�aspi-
rant, en el moment de la contractació, haurà
de realitzar una declaració de les activitats
que realitza o sol·licitud de compatibilitat si
s�escau, en el model que li facilitarà la secre-
taria de la Mancomunitat.#

Pel que fa a la determinació i adscripció al
lloc de treball, comeses i règim d�horari i de
jornada, li seran d�aplicació els fixats mit-
jançant els acords o resolucions que hagi
adoptat o adopti la Mancomunitat.#

Onzena#

Incidències #

Les convocatòries i les seves bases i tots
els actes administratius que se�n derivin i de
les actuacions dels Tribunals podran ser
impugnades pels interessats en els casos i en
la forma establerts per la legislació vigent que
sigui d�aplicació.#

Els Tribunals estan facultats per resoldre
tots aquells dubtes o discrepàncies que es
produeixin durant el desenvolupament del
concurs.#

Dotzena#

Formalització del contracte#

Una vegada transcorregut el termini de
presentació de documents acreditats tal com
s�estableix en aquestes bases generals, els
aspirants declarats aprovats en el procés
selectiu hauran de comparèixer davant la
Mancomunitat per a la formalització del con-
tracte de treball. #

Els qui dins del termini fixat, i llevat els
casos de força major, no presentessin la
documentació, o de l�examen d�aquesta es
deduís que hi manca algun dels requisits exi-
gits, no podran ser contractats i restaran
anul·lades les seves actuacions sense perjudi-
ci de les responsabilitats en que haguessin
pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial.#

En aquest cas, la presidència de la Manco-
munitat, procedirà a la substitució, i con-
seqüent contractació, segons es preveu en la
base Sisena en relació amb els aspirants que,
havent superat la fase d�oposició, no han
estat declarats aprovats. Als efectes d�aquesta
nova contractació es concedirà a l�aspirant

substitut, previ requeriment, un termini de 20
dies naturals per presentar la documentació.#

ANNEX I#

En/Na .................., amb DNI núm.
..........., que viu al carrer/plaça .................
núm. ....... pis ....., de .................. (C.P. .....),
comarca d........... ............... i núm. de telè-
fon..........., #

Exposa: Que assabentat de la convocatòria
de concurs£-oposició per cobrir una plaça
d�auxiliar administratiu de la Mancomunitat
de Municipis de l�Alt Penedès, manifesta que
desitja concursar£-hi i , que compleix els
requisits de la convocatòria i que a efectes
del requisit de titulació al·lega el títol de
....................... i per tot això #

Demana: Sigui admès/essa al concurs£-opo-
sició esmentat.#

Sant Sadurní d�Anoia, ...................#

(signatura)#

Sr. President de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l�Alt Penedès#

ANNEX II#

Dades d�identificació personal#

Cognoms ...................... nom ...................#

D.N.I. ............... Adreça ...........................#

Població ....................... Telèfon...............#

Titulacions#

Formació permanent#

Experiència professional#

Altres mèrits que s�al·leguen:#

Sant Sadurní d�Anoia, ................#

Sr. President de la Mancomunitat de l�Alt
Penedès.#

Sant Sadurní d�Anoia, desembre de 2000.#

El Secretari (signatura il·legible).#

062000041418
A

Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf#

EDICTE#

El Ple de la Mancomunitat Intermunicipal
del Penedès i Garraf, en sessió celebrada el
dia 12 de desembre de 2000, va prendre,
entre d�altres, els següents acords:#

1. Aprovar inicialment el Pressupost Gene-
ral de la Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i Garraf per a l�any 2001, que ascen-
deix a la quantitat de mil sis £-cents vint
milions tres£-centes una mil quatre£-centes cin-
quanta£-sis pessetes (1.620.301.456 ptes.),
tant a l�estat d�ingressos com al de despeses.#

2. Aprovar el Projecte de Bases d�Execució
del mateix Pressupost General per a l�any
2001.#

3. D�acord amb l�article 90 de la vigent
Llei 7/85 de 2 d�abril, aprovar la plantilla i el
catàleg de llocs de treball de la Mancomuni-
tat Intermunicipal del Penedès i Garraf.#

4. Exposar aquests acords al públic per un
termini de quinze dies hàbils, mitjançant
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i a
la secretaria de la Mancomunitat Intermunici-
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pal del Penedès i Garraf.#

Vilafranca del Penedès, 13 de desembre
del 2000.#

El President, Joan Aguado i Masdeu.#

062000041307
A

AUDIÈNCIA PROVINCIAL#

Sección Séptima#

EDICTO#

Su señoría ilustrísima Fernando Pérez Mai-
quez, Presidente Magistrado de la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Barce-
lona.#

Por el presente, que se expide en virtud
del rollo de apelación número 552/2000
dimanante de juicio verbal de faltas número
161/1998 procedente del Juzgado de Instruc-
ción Número 8, de Barcelona por falta de
lesiones, se notifica a José Luis Mendiburo
Nadal, José Luis Fernández Sánchez, la sen-
tencia dictada en el mismo, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:#

«Estimar parcialmente el recurso de apela-
ción por José Luis Mendiburu Nadal y José
Luis Fernández Sánchez contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción Núme-
ro 8, de Badalona con fecha 21 de febrero de
2000, en el juicio verbal de faltas número
161/1998, seguido por una falta de lesiones e
injurias. Confirmo aquella resolución en los
pronunciamientos de condena y absolución
referidos a José Jiménez Soto y Gregorio Sanz
Barahona, y la revocó y dejó sin efecto en los
que resulta la condena de José Luis Mendibu-
ru Nadal y José Luis Fernández Sánchez por
dos faltas de lesiones. Absuelvo a los referi-
dos José Luis Mendiburu Nadal y José Luis
Fernández Sánchez por dos faltas de lesiones
y declaro de oficio las tres cuartas partes de
las costas procesales. Declaro también de ofi-
cio las costas que se hayan podido devengar
en esta segunda instancia.#

Notifíquese esta sentencia a todas las par-
tes personadas, haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso alguno. Con testi-
monio de la presente devuélvase las actua-
ciones al Juzgado de procedencia para su
ejecución.#

Así por esta sentencia lo pronuncia,
manda y firma.»#

Y para que sirva de notificación a los ape-
lantes en paradero desconocido, expide el
presente para su inserción en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA, que firma en Barcelona,
a 20 de noviembre de 2000.#

Fernando Pérez Maiquez. El Secretario
(firma ilegible).#

042000012179
A

JUTJAT TOGAT MILITAR#

Juzgado Togado Militar Territorial
Número 31, de Cataluña#

REQUISITORIA#

Apellidos y nombre: Santos Sobas Vega.#

Hijo de: Carlos y María Ángeles.#

Nacido en: Valladolid.#

El día: 11 de enero de 1981.#

D.N.I. número 12.386.896.#

Domicilio: C/ Bruguera número 10 de Bar-
celona#

Está encartado en las diligencias prepara-
torias número 31/21/00 por un presunto deli-
to de ausencia injustificada.#

El encartado que se expresó comparecerá
dentro del término de quince días, ante el
Juez Togado del Juzgado Militar Territorial
Número 31, de Catalunya, sito en el Edificio
de Gobierno Militar de Barcelona (Plaza Por-
tal de la Pau s/n), con la advertencia de que
si no lo hiciere así, será declarado rebelde.#

Se ruega a las Autoridades Militares y Civi-
les la busca y captura de dicho individuo,
quien, cuando fuere habido, deberá ser pues-
to a disposición del Juzgado que se indicó,
enterando previamente al detenido de cuanto
antecede.#

Barcelona, 22 de noviembre de 2000.#

El Juez Togado, Ricardo Izquierdo Grima.#

042000012222
A
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA#

Número 5, de Barcelona#

EDICTO#

Secretaria judicial, Cristina López Ferré, #

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con
el número 412/1999 se tramita procedimien-
to de juicio ejecutivo a instancia de Banco
Zaragozano, S.A., contra Alfonso Castillo
Ayno, sobre juicio ejecutivo en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y por
el término de veinte días, los bienes que
luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala Audiencia
de este Juzgado, el día 20 de febrero de
2001, a las 12 horas, con las prevenciones
siguientes:#

Primero. £- Que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avalúo.#

Segundo. £- Que los licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., una cantidad
igual, por lo menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedi-
miento, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques.#

Tercero. £- Únicamente el ejecutante podrá
concurrir con la calidad de ceder el remate a
terceros.#

Cuarto. £- En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán hacer-
se posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho refe-
rencia anteriormente.#

Para el supuesto de que no hubiere posto-
res en la primera subasta, se señala para la
celebración de una segunda, el día 20 de
marzo de 2001, a las 12 horas, sirviendo de
tipo el 75 del señalado para la primera subas-
ta, siendo de aplicación las demás prevencio-
nes de la primera.#

Igualmente y para el caso de que tampoco
hubiere licitadores en la segunda subasta, se
señala para la celebración de una tercera, el
día 20 de abril de 2001, a las 12 horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma, el 20 del tipo que sirvió de base
para la segunda. Si por fuerza mayor o cau-
sas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.#

Bienes que se sacan a subasta y su valor#

Solar, situado en una calle sin nombre y
sin número de la Urbanización Port del
Compte, llamada término de la Coma, del
polígono, parcela 3, situada en el término
municipal de Pedra i Coma.#

Inscrita al tomo 48, libro 21, folio 43, insc.
1ª, finca 1472.#

Valoración: 1.595.000 pesetas.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Magistrado (firma ilegible).Cristina
López Ferré.#

042000012333
A

Número 16, de Barcelona#

EDICTO#

La Secretaria, Àngels Rossell Ibern del Juz-
gado de Primera Instancia Número 16, de
Barcelona,#

Hago saber: Que en los autos de juicio
divorcio contencioso disposición 5ª, seguidos
en este Juzgado bajo el número 283/2000, a
instancia de Milagros del Puerto Angorrilla,
representada por la Procuradora doña Ana
María Martín Aguilar, contra Juan Carlos Gil
Alexander, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es el siguiente:#

«Que debiendo estimar como estimo la
demanda interpuesta por Milagros del Puerto
Angorrilla representada por la Procuradora
señora Martín Aguilar, contra Juan Carlos Gil
Alexander, declarado en situación procesal
de rebeldía, debo declarar y declaro disuelto,
por divorcio, el matrimonio de los referidos
litigantes, con todos los efectos legales inhe-
rentes a tal declaración.#

Todo ello sin hacer especial condena en
las costas causadas en la tramitación de la
presente causa.#

Firme que sea esta resolución, expídase el
oportuno despacho al Registro Civil donde
conste inscrito el matrimonio para la anota-
ción marginal de la misma en su inscripción
registral.#

Notifíquese la presente sentencia a las par-
tes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación que podrá interpo-
nerse en el plazo de cinco días ante este Juz-
gado, y del que en su caso conocerá la
Audiencia Provincial de Barcelona.#

Así por esta mi sentencia, que se unirá al
legajo de las de su clase y por certificación a
los autos de su razón, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a Juan Carlos Gil Alexander, declarado en
situación procesal de rebeldía, expido el pre-
sente en Barcelona, a 21 de noviembre de
2000.#

Àngels Rossell Ibern.#

042000012141
A

Número 28, de Barcelona#

EDICTO DE CITACIÓN DE REMATE#

Doña Fátima Peláez Rius, la Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 28, de Barcelona,#

Hago saber: En virtud de lo acordado en

resolución de esta fecha, en los autos de jui-
cio ejecutivo número 462/2000 Sección 4,
promovidos a instancia de Banco Zaragoza-
no, S.A., contra Jaime Masana Betoret y
María Teresa Pavón Marcos, en reclamación
de 2.618.646 pesetas de principal, más
1.300.000 pesetas fijada prudencialmente
para intereses y costas; por el presente se cita
de remate a los referidos demandados Jaime
Masana Betoret y María Teresa Pavón Marcos
a fin de que dentro del término improrroga-
ble de nueve días hábiles se oponga a la eje-
cución contra ellos mismos despachada, si
les conviniere, personándose en los autos por
medio de Abogado que les defienda y Procu-
rador que les represente, apercibiéndoles que
de no verificarlo serán declarados en situa-
ción de rebeldía procesal parándole con ello
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Se hace constar expresamente que, por des-
conocerse el paradero de los demandados, se
ha practicado embargo sobre bienes de su
propiedad sin previo requerimiento de pago.#

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.#

Fátima Peláez Rius.#

042000012508
A

Número 33, de Barcelona#

EDICTO#

La Secretaria, Blanca Urios Jover del Juz-
gado de Primera Instancia Número 33, de
Barcelona,#

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo
212/2000 Sección A se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento es del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Barcelona, a diez de julio
de dos mil.#

Don Vicente Ballesta Bernal, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia Núme-
ro 33, de Barcelona, ha visto los presentes
autos de juicio ejecutivo 212/2000£-A, segui-
dos a instancia de Banco Zaragozano, S.A.,
representado por la Procuradora Cristina Ruiz
Santillana, contra Eurofils 97, S.L., Manuel
Miro Vendrell, María Carmen Echevarne Flo-
rence, Juan Cantarell Barella, María del Car-
men Blas Riesco, Grup Familiar Rovira, S.L.,
Jaime Oliveras Bosque, Antonia Maristany
Vila, José Claret Costa y Sibley, S.L., repre-
sentada la entidad Eurofils 97, S.L., por la
Procuradora Araceli García Gómez, en recla-
mación de cantidad.»#

El fallo de la anterior sentencia fue aclara-
do mediante auto de fecha 18 de julio de
2000, quedando el mismo del tenor literal
siguiente:#

«Que debo mandar y mando seguir ade-
lante la ejecución despachada, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y
demás propiedad de Eurofils 97, S.L., Manuel
Miro Vendrell, María Carmen Echevarne Flo-
rence, Juan Cantarell Barella, María del Car-
men Blas Riesco, Grup Familiar Rovira, S.L.,
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Jaime Oliveras Bosque, Antonia Maristany
Vila, José Claret Costa y Sibley, S.L., y con su
producto entero y cumplido pago al deman-
dante Banco Zaragozano, S.A., de la canti-
dad de 24.538.406 pesetas importe del prin-
cipal reclamado, del que la actora manifiesta
haber ya cobrado la suma de 5.232.113
pesetas, más los intereses pactados vencidos,
condenándose a los deudores al pago de las
costas causadas y que se causen en este pro-
cedimiento. Se ha de hacer constar que a
Eurofils 97, S.L., Juan Cantarell Barella, María
del Carmen Blas Riesco, Grup Familiar Rovi-
ra, S.L., Jaime Oliveras Bosque, Antonia
Maristany Vila, Sibley, S.L., se les condena
solidariamente hasta la suma de 24.538.406
pesetas, a José Claret Costa se le condena
solidariamente con los anteriores hasta la
suma de 13.762.026 pesetas y a Manuel
Miro Vendrell y María del Carmen Echevarne
Florence se les condena solidariamente con
los anteriores hasta la suma de 15.974.962
pesetas. Y por su rebeldía, excepto a Eurofils
97, S.L., notifíquese esta sentencia en la
forma que dispone la Ley si dentro del segun-
do día no se solicita su notificación personal
por la parte ejecutante. Se hace constar que
contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días y ante
este Juzgado. Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, que pronuncio,
mando y firmo.»#

Para que sirva de notificación de sentencia
a la demandada Grup Familiar Rovira, S.L.,
se expide el presente edicto, que se publicará
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, y en el
tablón de anuncios de este Juzgado.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

Blanca Urios Jover.#

042000012396
A

Número 47, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Rosario Martín Martín, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia Número 47, de
los de Barcelona,#

Hago saber: Que en esta secretaría a mi
cargo se tramitan autos de juicio declarativo
de menor cuantía número 97/99£-D, sobre
reclamación de 2.000.000 de pesetas, en
concepto de principal, a instancia de don
Luis Herrero Castaño, contra doña Milagros
Sáez García, en ignorado paradero y en
situación procesal de rebeldía; en cuyas
actuaciones, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Barcelona, a diez de
noviembre de dos mil.#

Vistos por el ilustrísimo señor don Paulino
Rico Rajo, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número 47, de los de esta
ciudad, los presentes autos de juicio de
menor cuantía registrados con el núm. 97/99,
seguidos a instancia de don Luis Herrero Cas-

taño, representado en autos por el Procura-
dor de los Tribunales don Rómulo Gonzalvo
Boix, asistido por el Letrado don Manuel
González Pedraza, contra doña Milagros
Sáez García, en situación procesal de
rebeldía, sobre reclamación de cantidad, pro-
nunció en nombre de su Majestad el Rey esta
sentencia.#

Fallo: Que estimando como estimo la
demanda interpuesta por don Luis Herrero
Castaño, representado en autos por el Procu-
rador de los Tribunales, don Rómulo Gonzal-
vo Boix, asistido por el Letrado don Manuel
González Pedraza, contra doña Milagros
Sáez García, en situación procesal de
rebeldía, sobre reclamación de cantidad,
debo condenar y condeno a dicha demanda-
da a que pague al actor la cantidad de dos
millones de pesetas (2.000.000 de pesetas),
más el interés legal de dicha cantidad desde
la interpelación judicial. Y con condena en
costas a la parte demandada.#

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco
días.#

Así, por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio literal para su unión a los
autos de su razón, lo pronuncio, mando y
firmo.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a doña Milagros Sáez García, en igno-
rado paradero, libro el presente en Barcelo-
na, a 20 de noviembre de 2000.#

Rosario Martín Martín.#

042000012095
A

Número 57, de Barcelona#

EDICTO#

La Secretaria judicial, María Pilar Gálvez
Guillen del Juzgado de Primera Instancia
Número 57, de Barcelona,#

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo
número 212/2000 Sección 1 se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:#

«Sentencia. En Barcelona, a veinte de julio
de dos mil.#

Francisco José Gordillo Peláez, Magistrado
en sustitución del Juzgado de Primera Instan-
cia Número 57, de Barcelona, ha visto los
presentes autos de juicio ejecutivo seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Zaragozano, S.A., repre-
sentada por la Procuradora Cristina Ruiz San-
tillana y bajo la dirección del Letrado Miguel
Ángel Villar Rodríguez y de otra como
demandada Eurofils 97, S.L. representada por
la Procuradora Araceli García Gómez y bajo
la dirección del Letrado Luis García Fernán-
dez, y los demandados Manuel Miro Ven-
drell, María del Carmen Echevarne Florence,
Juan Cantarell Barella, María del Carmen
Blas Riesco, Grup Familiar Rovira, S.L., Jaime
Oliveras Bosque, Antonia Maristany Vila,
José Claret Costa y Sibley, S.L., que figura

declarada en rebeldía, en reclamación de
cantidad.#

Fallo: Debo mandar y mando seguir ade-
lante la ejecución despachada solidariamente
contra Eurofils 97, S.L., Juan Cantarell Bare-
lla, María del Carmen Blas Riesco, Grupo
Familiar Rovira, S.L., Jaime Oliveras Bosque,
Antonia Maristany Vila y Sibley, S.L., por la
cantidad de principal total reclamado de
26.193.536 pesetas; contra Manuel Miro
Vendrell y María del Carmen Echevarne Flo-
rence se manda seguir adelante la ejecución
despachada pero únicamente por la cantidad
de principal a que se obligó por afianzamien-
to solidario, es decir, de 19.966.617 pesetas
del principal; y contra José Claret Costa se
manda seguir adelante la ejecución despa-
chada pero sólo por la cantidad de principal
a que se obligó por afianzamiento solidario,
es decir, de 14.868.886 pesetas del principal
total; todo ello hasta hacer trance y remate
de los bienes embargados, y con su importe
íntegro pago a Banco Zaragozano, S.A., de la
cantidad señalada de principal y a todos ellos
los intereses al tipo pactado en la póliza y
costas causadas y que se causen, en las cua-
les expresamente condeno a dichos deman-
dados. Contra esta resolución cabe recurso
de apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en el término del quinto
día.#

Así por esta mi sentencia, que a los
demandados rebeldes se les notificará en los
estrados del Juzgado, y en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio, mando y
firmo.»#

Para que sirva de notificación de sentencia
al demandado Grup Familiar Rovira, S.L., se
expide el presente edicto, que se introducirá
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, y en el
tablón de anuncios de este Juzgado.#

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.#

María Pilar Gálvez Guillen.#

042000012340
A
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JUTJATS D´INSTRUCCIÓ#

Número 5, de Barcelona#

EDICTO#

En méritos de lo acordado por la señora
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el pro-
cedimiento de juicio de faltas número
1576/00£-L sobre hurto, contra el denunciado
Alexci Massibouline y Valeriy Akmurzin se
cita a Alexci Massibouline y Valeriy Akmur-
zin para que comparezcan ante este Juzgado
de Instrucción Número 5, de los de Barcelo-
na, a fin de asistir a la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo día 25
de enero de 2001 a las 11 en calidad de
denunciados con los testigos y demás medios
de prueba de que intente valerse, apercibién-
dole de que si no comparece le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho.#

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

042000012230
A

Número 5, de Barcelona#

EDICTO#

En méritos de lo acordado por la señora
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el pro-
cedimiento de juicio de faltas número
1570/00 sobre hurto, contra el denunciado
Roberto Alcalde Abderraman se cita a Rober-
to Alcalde Abderraman para que comparez-
can ante este Juzgado de Instrucción Número
5, de los de Barcelona, a fin de asistir a la
celebración del correspondiente juicio de fal-
tas el próximo día 25 de enero de 2001 a las
10.50 en calidad de denunciado con los tes-
tigos y demás medios de prueba de que
intente valerse, apercibiéndole de que si no
comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.#

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

042000012231
A

Número 8, de Barcelona#

EDICTO#

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Ins-
trucción Número 8, de los de Barcelona,#

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias de juicio de faltas número
973/2000£-L en las que aparece Ángeles
Durán Sánchez como denunciado el cual se
encuentra en la actualidad en paradero des-
conocido y habiéndose señalado la celebra-
ción del juicio verbal de faltas para el próxi-
mo día 17 de enero de 2001 a las 9.20 horas,
por el presente se cita de comparecencia
para ante este Juzgado sito en el Paseo Lluís
Companys, 1£-3 2ª planta, para que compa-

rezca a la vista del juicio con las pruebas de
que intente valerse.#

Y para que sirva de citación en forma se
expide el presente que se publicará en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012143
A

Número 8, de Barcelona#

EDICTO#

El ilustre señor don Honorio González
Pastrana, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción Número 8, de Barcelona,#

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias de juicio de faltas número
929/1999£-RL, seguido contra Juan Manuel
Tapia Soto y por el presente se notifica la
sentencia recaída, de fecha 8 de marzo de
2000 a Jorge López Boluda, quien se encuen-
tra en ignorado paradero, cuyo fallo dice lite-
ralmente:#

«Absolc a Juan Manuel Tapia Soto, major
d�edat de la falta d�amenaces de l�article
620.2 del Codi Penal de la que se l�acusà
amb declaració de les costes d�ofici.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a Jorge López Boluda, expido el presente en
Barcelona, a 23 de noviembre de 2000.#

Honorio González Pastrana. #

042000012144
A

Número 8, de Barcelona#

EDICTO#

El ilustre señor don Honorio González
Pastrana, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción Número 8, de Barcelona,#

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen
diligencias de juicio de faltas número
217/2000£-L, seguido contra Francisco Javier
Borrull Grau y por el presente se notifica la
sentencia recaída, de fecha 24 de mayo de
2000 a Alejandra Seguín Sierra y a Francisco
Javier Borrull Grau, quien se encuentra en
ignorado paradero, cuyo fallo dice literal-
mente:#

«Absolc a Francisco Javier Borrull Grau,
de tota responsabilitat criminal pels fets enju-
diciats, i declaro d�ofici les costes proces-
sals.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a Alejandra Seguín Sierra, Francisco Javier
Borrull Grau, expido el presente en Barcelo-
na, a 23 de noviembre de 2000.#

Honorio González Pastrana. #

042000012145
A

Número 9, de Barcelona#

EDICTE#

D�acord amb el què ha disposat Josep
Niubò i Claveria, Magistrat Jutge del Jutjat
d�Instrucció Número 9, de Barcelona, en la
provisió d�avui recaiguda en el judici de fal-
tes número 2004/2000 Secció B, mitjançant
aquest edicte es notifica a Oswaldo Vaca
Yugsi, sense domicili conegut, la sentència
que s�hi ha dictat, la part dispositiva de la
qual diu literalment:#

«Absolc a Oswaldo Vaca Yugsi de tota res-
ponsabilitat criminal pels fets enjudiciats, i
declaro d�ofici les costes procesals.»#

Barcelona, 22 de novembre de 2000.#

El Secretari judicial (firma il·legible).#

042000012154
A

Número 12, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Esther Aured Pérez, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Instrucción Número 12,
de Barcelona,#

Hago saber: Que en los autos de juicio de
faltas número 762/2000 se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:#

«Sentencia . En Barcelona, a diez de
noviembre de dos mil.#

En nombre de Su Majestad el Rey, el
ilustrísimo señor don Luis Fernando Gómez
Vizcarra, Magistrado Juez de Instrucción
Número 12, de los de esta ciudad y su parti-
do judicial, ha visto en juicio verbal y públi-
co, los autos de juicio de faltas número
762/2000 sobre hurto habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal, Guardia Urbana número
19.424, 21.043 y 21.876, Dieter Slowikk,
María Salazar Ramos y Rafaela Salazar
Ramos.#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
María Salazar Ramos y Rafaela Salazar
Ramos como autoras de una falta de hurto a
la pena de multa de dos meses cada una a
razón de mil pesetas diarias, lo que da un
total de 60.000 pesetas cada una, que
deberán ser satisfechas en dos períodos dece-
nales a partir de la firmeza de la sentencia.
Caso de impago de la multa impuesta, las
penadas quedarán sujetas a un arresto subsi-
diario de 1 día de privación de libertad por
cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que
deberá cumplir en el Centro Penitenciario y
de forma ininterrumpida. Asimismo se le
impone las costas devengadas por mitades e
iguales partes. Se abonan a las penadas un
día de privación de libertad, equivalentes a 2
cuotas diarias de multa, que quedan reduci-
das a 58.000 pesetas cada una.#

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
en legal forma a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
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ella cabe recurso de apelación ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que deberá interponerse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes
hábiles al que se hubiera practicado la última
notificación, la pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por su señoría, estando
celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.»#

Y para que conste y sirva de notificación a
Dieter Slowikk £-perjudicado£- y a María Sala-
zar Ramos y a Rafaela Salazar Ramos £-
denunciadas£- cuyos paraderos se descono-
cen, expido y firmo el presente en Barcelona,
a 23 de noviembre de 2000.#

Esther Aured Pérez. #

042000012149
A

Número 12, de Barcelona#

EDICTO#

Esther Aured Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de Instrucción Número 12, de Bar-
celona,#

Hago saber: Que en juicio de faltas núme-
ro 473/2000 se ha dictado la siguiente sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
veinte de octubre de dos mil.#

La ilustrísima señora Consuelo Sanchis
Gimeno, Magistrado Jueza sustituta del Juz-
gado de Instrucción Número 12, de Barcelo-
na, en nombre de Su Majestad el Rey, ha
visto los presentes autos de juicio de faltas,
seguidos ante este Juzgado bajo el número
473/2000, sobre la comisión de una falta
contra el orden público, en los que han inter-
venido, el Ministerio Fiscal en el ejercicio de
la acción pública; los Agentes de la Guardia
Urbana número 23.350 y 23.469 en calidad
de denunciantes; y Samir Hayuk en calidad
de denunciado.#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Samir Hayuk de la falta contra el orden
público y de la falta de lesiones que se le
venían imputando, con todos los pronuncia-
mientos favorables ordenando la cancelación
de cuantas medidas de aseguramiento se
hubieran adoptado, personales o patrimonia-
les, declarando de oficio las costas procesa-
les causadas.#

Notifíquese esta sentencia con expresión
de que no es firme, ya que contra la misma
puede interponerse recuso de apelación ante
este Juzgado, mediante escrito, en el plazo
de cinco días desde su notificación.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgado en esta instancia lo pronuncio,
mando y firmo.#

Publicación. En el mismo día de la fecha
fue leída y publicada la anterior sentencia,
por la Magistrado Jueza que la dictó, hallán-
dose constituido en audiencia pública. Doy

fe.»#

Y para que conste y sirva de notificación a
Samir Hayuk £-denunciado£-, cuyo paradero se
desconoce, expido y firmo el presente en
Barcelona, a 23 de noviembre de 2000.#

Esther Aured Pérez. #

042000012150
A

Número 12, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Esther Aured Pérez, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Instrucción Número 12,
de Barcelona,#

Hago saber: Que en los autos de juicio de
faltas número 732/2000 se ha dictado, la
siguiente sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:#

«Sentencia . En Barcelona, a diez de
noviembre de dos mil.#

En nombre de Su Majestad el Rey, el
ilustrísimo señor don Luis Fernando Gómez
Vizcarra, Magistrado Juez de Instrucción
Número 12, de los de esta ciudad y su parti-
do judicial, ha visto en juicio verbal y públi-
co, los autos de juicio de faltas número
732/2000 sobre hurto habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal, Policía Nacional número
79.514, 83.455, 81.976. 82.591 y 80.658,
Andre Giorgi, Noderrine Hasine y Omar Bol-
hair.#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Noderrine Hasine y Omar Bolhair como
autores de una falta de hurto a la pena de
multa de un mes cada uno a razón de mil
pesetas diarias, lo que da un total de 30.000
pesetas cada uno, que deberán ser satisfechas
en dos períodos decenales a partir de la fir-
meza de la sentencia. Caso de impago de la
multa impuesta el penado quedará sujeto a
un arresto subsidiario de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que deberá cumplir en el Centro
Penitenciario y de forma ininterrumpida. Asi-
mismo se impone las costas devengadas. Se
abonan a los penados 3 días de privación de
libertad, equivalentes a 6 cuotas diarias de
multa, que quedan reducidas a 24.000 pese-
tas cada uno.#

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
en legal forma a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que deberá interponerse ante este
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes
hábiles al que se hubiera practicado la última
notificación, la pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por su señoría, estando
celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.»#

Y para que conste y sirva de notificación a
Andrea Giorgi £-perjudicado£- y a Noderrine

Hasine y a Omar Bolhair £-denunciados£-,
cuyos paraderos se desconocen, expido y
firmo el presente en Barcelona, a 23 de
noviembre de 2000.#

Esther Aured Pérez. #

042000012151
A

Número 12, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Esther Aured Pérez, Secretaria judi-
cial del Juzgado de Instrucción Número 12,
de Barcelona.#

Hago saber: Que en los autos de juicio de
faltas número 735/2000 se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia. En Barcelona, a diez de
noviembre de dos mil.#

En nombre de Su Majestad el Rey, el
ilustrísimo señor don Luís Fernando Gómez£-
Vizcarra, Magistrado Juez de Instrucción
Número 12, de los de esta ciudad y su Parti-
do Judicial, ha visto en juicio verbal y públi-
co, los autos de juicio de faltas número
735/2000 sobre amenazas habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal, Francisco Maldona-
do Ortiz y Kemir Suljic.#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Kemir Suljic como autor de una falta de ame-
nazas a la pena de multa de veinte días, con
una cuota diaria de mil pesetas, lo que da un
total de 20.000 pesetas, que deberán ser
satisfechas en un solo período decenal, a par-
tir de la firmeza de la sentencia. Caso de
impago de la multa impuesta, el penado que-
dará sujeto a un arresto subsidiario de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, que deberá cumplir en
el Centro Penitenciario y de forma ininte-
rrumpida. Asimismo se impone las costas
devengadas. Se abona al penado dos días de
privación de libertad, equivalentes a cuatro
cuotas diarias de multa, que quedan reduci-
das a 16.000 pesetas.#

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
en legal forma a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme, y que contra
ella cabe recurso de apelación ante la Sec-
ción Segunda de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que deberá interponerse ante éste
Juzgado en el plazo de cinco días siguientes
hábiles al que se hubiera practicado la última
notificación, la pronuncio, mando y firmo.#

Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por su señoría estando
celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.»#

Y para que conste y sirva de notificación a
Kemir Suljic £�denunciado£- cuyo paradero se
desconoce, expido y firmo el presente en
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Barcelona, a 23 de noviembre de 2000.#

Esther Aured Pérez. #

042000012152
A

Número 13, de Barcelona#

EDICTO#

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción Número 13, de Barcelona,#

Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas número 951/2000£-B, sobre hurto, se
ha dictado la resolución cuya copia se acom-
paña, para que se inserte en ese diario y sirva
de notificación a Mohamed Ayadi.#

«Sentencia número 385. En Barcelona, a
veintisiete de octubre de dos mil.#

El ilustrísimo señor don Jesús Navarro
Morales, Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Número 13, de los de esta ciudad,
ha visto y enjuiciado los presentes autos
sobre hurto, entre las siguientes partes:
Mohamed Ayadi como denunciado, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.#

En nombre de Su Majestad el Rey ha dicta-
do la siguiente sentencia.#

Antecedentes de hecho #

Primero. £- Que este Juzgado tuvo conoci-
miento de las presentes actuaciones, y pre-
vios los trámites legales se dictó providencia,
señalándose día para la celebración del jui-
cio, para el que fueron citadas en legal forma
las partes, y celebrado que fue se levantó el
acta del tenor que obra en autos.#

Segundo. £- El Ministerio Fiscal interesó la
absolución del denunciado por falta de prue-
bas.#

Tercero. £- Que en la tramitación del pre-
sente procedimiento se han cumplido todas
las prescripciones y formalidades legales.#

Hechos probados #

Único. Resulta probado y así se declara
que el día 14 de octubre del año en curso,
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía pro-
cedieron a detener al inculpado Mohamed
Ayadi como supuesto autor de la sustracción
al descuido de efectos propiedad de María
Jacobs Henriette Verónica, hecho perpetrado
en la Fundación Miró de esta ciudad.#

Fundamentos de derecho #

Primero. £- Que conforme ha consagrado el
Tribunal Constitucional en sentencias de 18
de abril, 8 de julio y 4 de octubre de 1985,
debe estimarse al igual que en las causas por
delito y por las mismas razones, atendidos así
mismo los artículos 24, 117.1º£-3, 122.1º y
124 de la Constitución Española, que es el
principio acusatorio y no el inquisitivo domi-
nante hasta la Ley de Bases de la Justicia
Municipal de 19 de junio de 1944, el que
preside el juicio de faltas, de forma tal que la
facultad de juzgar depende de que el fiscal o
el acusador privado promuevan la acción de
la justicia; por ello, teniendo en cuenta que
en el caso de autos el Ministerio Fiscal soli-

citó fuera dictada sentencia absolutoria, inde-
pendientemente de la consideración que al
Juzgador merezcan estos hechos, atendidos
los principios antes referenciados y la separa-
ción establecida en nuestro derecho entre las
funciones de acusar y juzgar, procederá dic-
tar una sentencia absolutoria.#

Segundo. £- Siendo absolutoria esta senten-
cia, procederá declarar de oficio las costas
causadas, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 123 del Código Penal y 240 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.#

Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación,#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libre-
mente y con todos los pronunciamientos
favorables a Mohamed Ayadi, por razón de
los hechos que vienen enjuiciados; con
declaración de oficio de las costas causadas.#

Dese destino legal a los efectos interveni-
dos en esta causa.#

Contra la presente resolución, que no es
firme, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de los cinco días siguientes al de
su notificación, ante este Juzgado y para ante
la Audiencia Provincial, con las formalidades
establecidas en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial (firma ilegible).#

042000012173
A

Número 13, de Barcelona#

EDICTO#

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción Número 13, de Barcelona,#

Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas número 942/2000£-B, sobre falta de
hurto, se ha dictado la resolución cuya copia
se acompaña, para que se inserte en ese dia-
rio y sirva de notificación a Daniel Solomes. #

«Sentencia número 411. En Barcelona, a
ocho de noviembre del año dos mil.#

El ilustrísimo señor don Jesús Navarro
Morales, Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Número 13, de los de esta ciudad,
ha visto y enjuiciado los presentes autos
sobre hurto, entre las siguientes partes: José
Lapuente Moran como denunciante, legal
representante de Zara como perjudicado y
Daniel Solomes como denunciado, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.#

En nombre de Su Majestad el Rey ha dicta-
do la siguiente sentencia.#

Antecedentes de hecho #

Primero. £- Que este Juzgado tuvo conoci-
miento de las presentes actuaciones, y pre-
vios los trámites legales se dictó providencia,
señalándose día para la celebración del jui-
cio, para el que fueron citadas en legal forma
las partes, y celebrado que fue se levantó el

acta del tenor que obra en autos.#

Segundo. £- El Ministerio Fiscal en su infor-
me solicitó la condena del denunciado por
una falta del artículo 623, 1º del Código
Penal a la pena de un mes de multa a razón
de 1.000 pesetas la cuota diaria y costas.#

Tercero. £- Que en la tramitación del pre-
sente procedimiento se han cumplido todas
las prescripciones y formalidades legales.#

Hechos probados #

Único. Resulta probado y así se declara
que el día 6 de octubre del año en curso,
sobre las 16.10 horas, el denunciado Daniel
Solomes, se introdujo en el establecimiento
Zara de la calle Pelayo de esta ciudad y apro-
vechando el momentáneo descuido de los
dependientes, se apoderó de dos cazadoras
de piel que introdujo seguidamente en el
interior de una bolsa forrada de aluminio,
siendo retenido por empleados que habían
visto la sustracción, cuando trataba aquél de
ausentarse del centro comercial sin abonar el
importe.#

Los efectos sustraídos valorados en su con-
junto en menos de 50.000 pesetas fueron
reintegrados a su dueño en calidad de depó-
sito.#

Con motivo de su detención, sufrió el
inculpado privación de libertad por tiempo
de dos días.#

Fundamentos de derecho #

Primero. £- Postula la falta de hurto £-moda-
lidad residual del delito del mismo nombre£-,
sancionada en el artículo 623.1º del Código
Penal, el concurso de dos clases de elemen-
tos, unos objetivos y otros subjetivos. Los pri-
meros vienen configurados por el objeto del
hurto, que ha de ser una cosa mueble, de
ajena pertenencia o titularidad, y de valor
inferior a cincuenta mil pesetas, y por el
modo de operar del agente, que ha de con-
sistir en un apoderamiento o aprehensión
desprovisto de la fuerza típica caracterizado-
ra del delito de robo. Los segundos, suponen
respecto del agente del delito, la intenciona-
lidad de hacer suya la cosa £-animus rem sibi
habendi£- y de procurarse con la misma, cual-
quier suerte de ventaja o utilidad £-ánimo de
lucro£-, y respecto del sujeto pasivo, el hecho
de realizarse sin la voluntad del dueño de la
cosa.#

Segundo. £- De la valoración racional y
conjunta de la prueba practicada en autos se
desprende que los hechos conformantes del
factum de esta sentencia son constitutivos de
una falta intentada de hurto del artículo
623.1º del Código Penal, al devenir acredita-
do en el plenario (véase la contundente
declaración testifical del empleado señor
Lapuente, que dijo haberlo presenciado a
través del circuito cerrado de televisión) que
el inculpado, con incuestionable ánimo de
lucro y sin uso de la fuerza típica transmuta-
dora del hurto en delito de robo, hizo suyas
dos cazadoras valoradas en menos de 50.000
pesetas, que trató de llevarse consigo ocultas
en el interior de una bolsa forrada interior-
mente de aluminio (con el propósito de no
ser detectadas por las alarmas electrónicas).
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Concurren pues en su proceder todos y cada
uno de aquellos señalados requisitos.#

Tercero. £- De la reseñada falta es autor
conforme al artículo 28.1 del Código Penal y
por su ejecución material y directa de la con-
ducta sometida a reproche el inculpado
Daniel Solomes, haciéndose acreedor por
ende, a la pena de un mes de multa, a la
cuota diaria de 1.000 pesetas, que se antoja
asumible por el denunciado, visto que reco-
noció percibir unos ingresos diarios de 7.000
pesetas.#

Cuarto. £- Según establece el artículo 53.1º
del Código Penal, si el condenado no satisfi-
ciere, voluntariamente o por vía de apremio,
la multa impuesta, quedará sujeta a una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, con abono conforme al
artículo 58 del Código Penal, de los dos días
de privación de libertad sufridos con motivo
de su detención.#

Quinto. £- Conforme al artículo 123 del
Código Penal, las costas procesales se entien-
den impuestas por la Ley a los criminalmente
responsables de todo delito o falta.#

Sexto. £- En orden a la aplicación de la
pena, resulta aplicable el artículo 638 del
Código Penal.#

Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación,#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Daniel Solomes, como autor criminalmente
responsable de una falta intentada de hurto
prevista y penada en el artículo 623.1º del
Código Penal, a la pena de un mes de multa,
a razón de mil pesetas la cuota diaria, así
como al pago de las costas causadas.#

La aludida multa habrá de ser satisfecha
en un solo pago, en el plazo máximo de un
mes, a contar desde el siguiente día de aquel
en que fuere requerido el penado.#

Si el condenado no satisficiere, voluntaria-
mente o por vía de apremio, la multa
impuesta, quedará sujeto a una responsabili-
dad personal subsidiaria de un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas no satis-
fechas; con abono en su caso, de los dos días
de privación de libertad sufridos con motivo
de su detención.#

Se declara definitiva la entrega del género
sustraído, en favor de su propietario.#

Contra la presente resolución, que no es
firme, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de los cinco días siguientes al de
su notificación, ante este Juzgado y para ante
la Audiencia Provincial, con las formalidades
establecidas en el artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

La Secretaria (firma ilegible).#

042000012174
A

Número 16, de Barcelona#

EDICTO#

El señor Secretario del Juzgado de Instruc-
ción Número 16, de esta ciudad don Fernan-
do Carrascosa López£-Obregón,#

Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias de juicio de faltas número
779/2000£-BP, sobre falta de hurto, en el jui-
cio en el que se halla implicado Gerardo
Andrés Mateluza Rizo y Rubén Darío Delga-
do Larrain, en el cual y con fecha 20 de junio
de 2000, se dictó sentencia a cuyo encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:#

«Sentencia número 263/2000. En Barcelo-
na, a veinte de junio de dos mil.#

La ilustrísima señora Isabel Gallardo
Hernández, Magistrado Jueza de Instrucción
Número 16, de los de Barcelona, ha visto los
presentes autos de juicio de faltas número
779/2000£-BP, seguidos en virtud de denun-
cia, contra Gerardo Andrés Mateluza Rizo,
en la que ha sido parte el Ministerio Fiscal y,#

Antecedentes de hecho...;#

Hechos probados...; #

Fundamentos de derecho...;#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Gerardo Andrés Mateluza Rizo y Rubén
Darío Delgado Larrain, como autores respon-
sables de una falta de hurto a cada uno de
ellos a la pena de multa de un mes, con una
cuota diaria de 1.000 pesetas, que deberán
abonar en el plazo de diez días, quedando
sujeto en caso de impago al arresto sustituto-
rio de un día por cada dos cuotas de multa
impagadas, así como al pago de las costas
procesales.»#

Y para que sirva de notificación en debida
forma a Gerardo Andrés Mateluza Rizo, en
cumplimiento de lo acordado. Libro el pre-
sente para su publicación en el BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Barcelona, 22 de noviembre de 2000.#

Fernando Carrascosa López £-Obregón. #

042000012176
A

Número 16, de Barcelona#

EDICTO#

El señor Secretario del Juzgado de Instruc-
ción Número 16, de esta ciudad don Fernan-
do Carrascosa López£-Obregón,#

Hago saber: Que en este Juzgado, se
siguen diligencias de juicio de faltas número
437/2000£-BP, sobre falta contra el orden
público, en el juicio en el que se halla impli-
cado Albert Ayala Rodríguez, en el cual y
con fecha 13 de junio de 2000, se dictó sen-
tencia a cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia número 247/2000. En Barcelo-
na, a trece de junio de dos mil.#

La ilustrísima señora Isabel Gallardo

Hernández, Magistrado Jueza de Instrucción
Número 16, de los de Barcelona, ha visto los
presentes autos de juicio de faltas número
437/2000£-BP, seguidos en virtud de denun-
cia, contra Albert Ayala Rodríguez, en la que
ha sido parte el Ministerio Fiscal y,#

Antecedentes de hecho...;#

Hechos probados...; #

Fundamentos de derecho...;#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Gerardo Albert Ayala Rodríguez, como autor
responsable de una falta contra el orden
público, a la pena de multa de un mes, a
razón de una cuota diaria de mil pesetas, que
deberá abonar en el plazo de diez días, que-
dando sujeto en caso de impago al arresto
sustitutorio de un día por cada dos cuotas de
multa impagadas, con expresa imposición de
las costas del presente juicio.»#

Y para que sirva de notificación en debida
forma a Albert Ayala Rodríguez, en cumpli-
miento de lo acordado. Libro el presente para
su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.#

Barcelona, 22 de noviembre de 2000.#

Fernando Carrascosa López £-Obregón. #

042000012177
A

Número 16, de Barcelona#

EDICTO#

Fernando Carrascosa López£-Obregón,
Secretario judicial del Juzgado de Instrucción
Número 16, de Barcelona,#

Por el presente hago saber: Que en virtud
de lo acordado por el ilustrísimo Magistrado
Juez de este Juzgado en procedimiento pre-
vias número 1454/2000£-D, sobre falsedad
documentos de identidad, estafa, siendo
parte perjudicada don Vittorio Lenzi al cual
se le cita de comparecencia ante este Juzga-
do, a la mayor brevedad posible, a fin de
recibirle declaración y ofrecerle las acciones
que determinan los artículos 109 y 110 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que
pueda mostrarse parte en el proceso y recla-
mar o no las indemnizaciones que pudieran
corresponderle.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

Fernando Carrascosa López £-Obregón. #

042000012178
A

Número 18, de Barcelona#

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO#

En los autos de juicio de faltas número
434/2000, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia de la señora doña Carmen
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García Martínez, Magistrado Jueza Titular del
Juzgado de Instrucción Número 18, de esta
ciudad, en virtud de la potestad conferida por
la Soberanía Popular y en nombre de Su
Majestad el Rey, visto el presente juicio de
faltas seguido por contra el orden público y
malos tratos contra Rachid Koubaa, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal en representa-
ción de la acción pública, y...#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Rachid Koubaa como autor criminalmente
responsable de una falta contra el orden
público, anteriormente definida, a la pena de
10 días de multa a razón de una cuota diaria
de 1.000 pesetas con 5 días de arresto susti-
tutorio en caso de impago y previa excusión
de sus bienes y a 2 faltas de malos tratos, a la
pena de 20 días de multa a razón de una
cuota diaria de 1.000 pesetas con 10 días de
arresto sustitutorio por cada una de ellas.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma. Rubricado.»#

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Rachid Koubaa que se encuentra
en ignorado paradero, expido el presente en
Barcelona, a 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012232
A

Número 18, de Barcelona#

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO#

En los autos de juicio de faltas número
180/2000, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia de la señora doña Carmen
García Martínez, Magistrado Jueza Titular del
Juzgado de Instrucción Número 18, de esta
ciudad, en virtud de la potestad conferida por
la Soberanía Popular y en nombre de Su
Majestad el Rey, visto el presente juicio de
faltas seguido por circular sin seguro contra
José Ali Domínguez y Sergio de Benito Ven-
drell, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal
en representación de la acción pública, y...#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo de
los hechos imputados a José Ali Domínguez
y Sergio de Benito Vendrell y declarando de
oficio las costas procesales causadas en este
juicio.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma. Rubricado.»#

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a José Ali Domínguez, que se
encuentra en ignorado paradero, expido el
presente en Barcelona, a 21 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012233
A

Número 18, de Barcelona#

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO#

En los autos de juicio de faltas número
107/2000, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia de la señora doña Carmen
García Martínez, Magistrado Jueza Titular del
Juzgado de Instrucción Número 18, de esta
ciudad, en virtud de la potestad conferida por
la Soberanía Popular y en nombre de Su
Majestad el Rey, visto el presente juicio de
faltas seguido por malos tratos y lesiones
contra Philipe Chenen Benattia y otros,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en
representación de la acción pública, y...#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo de
los hechos imputados a Jorge Suárez Crespo
y Philipe Chenen Benattia y declarando de
oficio las costas procesales causadas en este
juicio.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma. Rubricado.»#

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Philipe Chenen Benattia, legal
representante de Torres de Ávila que se
encuentra en ignorado paradero, expido el
presente en Barcelona, a 19 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012234
A

Número 18, de Barcelona#

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO#

En los autos de juicio de faltas número
383/2000, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:#

«Sentencia de la señora doña Carmen
García Martínez, Magistrado Jueza Titular del
Juzgado de Instrucción Número 18, de esta
ciudad, en virtud de la potestad conferida por
la Soberanía Popular y en nombre de Su
Majestad el Rey, visto el presente juicio de
faltas seguido por hurto contra Antonio Bala-
guer Callado, habiendo sido parte el Ministe-
rio Fiscal en representación de la acción
pública, y...#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Antonio Balaguer Callado como autor crimi-
nalmente responsable de una falta de hurto,
anteriormente definida, a la pena de 2 meses
de multa a razón de una cuota diaria de
1.000 pesetas con 30 días de arresto sustitu-
torio en caso de impago y previa excusión de
sus bienes.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Sigue firma. Rubricado.»#

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Justo Carrillo Cano y al legal

representante de Hipercor que se encuentra
en ignorado paradero, expido el presente en
Barcelona, a 19 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012235
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

Por el presente se hace saber que en el
expediente de juicio de faltas número
425/2000£-A sobre lesiones y amenazas, ha
recaído sentencia cuya parte dispositiva dice:#

«Que debo absolver y absuelvo libremente
de los hechos objeto de este juicio de faltas a
Laura Márquez Manzano y Ángel Álvarez
Espinar, declarando de oficio las costas pro-
cesales.#

Contra esta sentencia cabe formular recur-
so de apelación ante este Juzgado para su
conocimiento por la Audiencia Provincial de
Barcelona, en el plazo de cinco días desde su
notificación. El recurso deberá formalizarse
mediante escrito motivado en la forma pre-
vista en el artículo 795 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.#

Así lo acuerdo, mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación a Karla
Christine Roller, Laura Márquez Manzano y
Ángel Álvarez Espinar, se expide el presente
en Barcelona, a 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012166
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

Por el presente se hace saber que en el
expediente de juicio de faltas número
295/2000£-JM sobre hurto, ha recaído senten-
cia cuya parte dispositiva dice:#

«Que debo condenar y condeno a José
Antonio Cordobés Rosales como autor de
una falta intentada de hurto, a la pena de cin-
cuenta días de multa, con una cuota diaria
de mil quinientas pesetas, a pagar de una
sola vez siendo firme la sentencia, con una
responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, así como al
pago de las costas del juicio.#

Contra esta sentencia cabe formular recur-
so de apelación ante este Juzgado para su
conocimiento por la Audiencia Provincial de
Barcelona, en el plazo de cinco días desde su
notificación. El recurso deberá formalizarse
mediante escrito motivado en la forma pre-
vista en el artículo 795 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.#

Así lo acuerdo, mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación a David
Úbeda Bricio, se expide el presente en Barce-
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lona, a 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012167
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

Por el presente se hace saber que en el
expediente de juicio de faltas número
201/2000£-JM sobre hurto, ha recaído senten-
cia cuya parte dispositiva dice:#

«Que debo condenar y condeno a Natali
Said Nasim como autor de una falta intenta-
da de hurto, a la pena de cincuenta días de
multa, con una cuota diaria de mil pesetas, a
pagar de una sola vez siendo firme la senten-
cia, con una responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas, así
como al pago de las costas del juicio.#

Contra esta sentencia cabe formular recur-
so de apelación ante este Juzgado para su
conocimiento por la Audiencia Provincial de
Barcelona, en el plazo de cinco días desde su
notificación. El recurso deberá formalizarse
mediante escrito motivado en la forma pre-
vista en el artículo 795 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.#

Así lo acuerdo, mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación a Natali
Said Nasim, se expide el presente en Barcelo-
na, a 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012168
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

En virtud de lo acordado en juicio de faltas
número 460/2000£-G se cita a Akim Araba en
calidad de denunciado para que el día 15 de
enero de 2001 y hora de las 10.15 compa-
rezca con todos los medios de prueba que
tenga ante este Juzgado para asistir al acto
del juicio oral. Si no comparece, le parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012169
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

En virtud de lo acordado en juicio de faltas
número 451/2000£-G se cita a Alejandro Bor-
fill Capdevila en calidad de denunciado para
que el día 15 de enero de 2001 y hora de las
11 comparezca con todos los medios de
prueba que tenga ante este Juzgado para asis-
tir al acto del juicio oral. Si no comparece, le

parará el perjuicio a que haya lugar en dere-
cho.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012170
A

Número 19, de Barcelona#

EDICTO#

En virtud de lo acordado en juicio de faltas
número 457/2000£-G se cita a Mohamed
Abdelmalk en calidad de denunciado para
que el día 15 de enero de 2001 y hora de las
10.30 comparezca con todos los medios de
prueba que tenga ante este Juzgado para asis-
tir al acto del juicio oral. Si no comparece, le
parará el perjuicio a que haya lugar en dere-
cho.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012171
A

Número 24, de Barcelona#

EDICTO#

En virtud de lo acordado en el juicio de
faltas número 1184/2000£-C, seguidos por
lesiones contra Favio Mauricio Quintero
Yusti por el presente se notifica la sentencia
recaída en fecha 14 de noviembre de 2000, a
Favio Mauricio Quintero Yusti de ignorado
domicilio y paradero, cuya parte dispositiva
dice literalmente:#

«Que debo condenar y condeno a César E
Zuloaga Quintero como autor criminalmente
responsable de una falta de lesiones anterior-
mente definida a la pena de un mes de multa
a razón de la cuota diaria de 1.000 pesetas
(30.000) con privación de libertad de 15 días
en caso de impago y la mitad de las costas.#

Y a que en concepto de indemnización
haga pago a Fructuoso Jiménez Díaz de la
cantidad total de 200.000 pesetas (doscientas
mil pesetas) por las lesiones y secuelas causa-
das.#

Se absuelve libremente de los hechos a
Favio Mauricio Quintero Yuste declarando
de oficio la otra mitad de las costas.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Favio Mauricio
Quintero Yusti, actualmente en ignorado
paradero, libro el presente que firmo en Bar-
celona, a 22 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012163
A

Número 25, de Barcelona#

EDICTO#

«Sentencia. En Barcelona, a siete de
noviembre de dos mil.#

Doña Elena Carasol Campillo, Magistrado
Jueza del Juzgado de Instrucción Número 25,
de los de Barcelona, ha visto en juicio oral y
público los autos de juicio de faltas número
357/2000 sobre falta contra el orden público,
habiendo sido parte el Agente de la Guardia
Urbana número 19070 y como denunciados
Ángel Vargas Pozo, Jordi Ramos Pérez y
Susana Baños De San Mateo.#

En nombre de Su Majestad el Rey,#

Antecedentes de hecho #

Único. Que el presente procedimiento se
ha incoado en virtud de denuncia contra
Ángel Vargas Pozo, Jordi Ramos Pérez y
Susana Baños De San Mateo, por una presun-
ta falta contra el orden público habiéndose
practicado cuantas diligencias resultaron
indispensables para el establecimiento de los
hechos, y habiéndose convocado a las partes
a juicio oral en el día de hoy, celebrándose
el mismo de la forma que se indica en el acta
correspondiente.#

Hechos #

Único. Que sobre las 11.15 horas del día
8 de marzo del presente año en la Plaça
Espanya de esta ciudad, se formuló denuncia
contra los denunciados por una presunta falta
contra el orden público, sin que dichos
hechos hayan quedado acreditados dada la
incomparecencia de las partes al acto de jui-
cio.#

Fundamentos jurídicos #

Primero. £- Que rigiendo en el derecho
español el principio acusatorio también para
las faltas, como reiteradamente ha estableci-
do la jurisdicción del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional y ante la incompare-
cencia de las partes al Plenario para confir-
mar o desvirtuar los hechos relatados, así
como para demostrar en su caso una prueba
de cargo suficientemente inculpatoria, ya
directa ya indiciaría, procede una sentencia
absolutoria por falta de pruebas.#

Segundo. £- Que las costas han de declarar-
se de oficio de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 240 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.#

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación tanto del
Código Penal como de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Ángel Vargas Pozo, Jordi Ramos Pérez y
Susana Baños de San Mateo, de la falta de
por la que venían denunciados, declarando
de oficio las costas causadas. Líbrese testimo-
nio de la presente resolución a la Jefatura
Provincial de Tráfico de Barcelona.#

Así por esta mi sentencia de que se unirá a
la causa certificación de la misma que se
notificará a las partes, a quienes se hará saber
que la misma no es firme y que contra ella
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cabe recurso de apelación ante este Juzgado
de Instrucción Número 25, de Barcelona que
deberá interponerse en el término de cinco
días, mediante escrito motivado, lo pronun-
cio, mando y firmo.#

Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia a su señoría estando cele-
brando audiencia pública en el día de su
fecha doy fe.»#

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

042000012197
A

Número 29, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Concepción Llevot Calvet, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción Número 29, de
Barcelona,#

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas número 1151/2000£-C, seguido por apro-
piación indebida cosa perdida entre partes de
las que luego se hará mención, ha recaído
sentencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, son del tenor literal siguiente:#

«En la ciudad de Barcelona, a veinte de
noviembre de dos mil.#

El señor don José Manuel De Vicente
Bobadilla Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 29, de Barcelona...#

Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a
Mohamed Arduan de la denuncia que dio
origen a la celebración de este juicio de fal-
tas, declarando de oficio las costas procesa-
les.#

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, ante este Juzgado y para su
resolución por la Audiencia Provincial de
Barcelona.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firma y rubricados ilegibles.»#

Concuerda bien y fielmente con su origi-
nal al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Mohamed Arduan, en ignorado paradero,
expido el presente, en Barcelona, a 23 de
noviembre de 2000.#

Concepción Llevot Calvet.#

042000012160
A

Número 29, de Barcelona#

EDICTO#

Doña Concepción Llevot Calvet, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción Número 29, de
Barcelona,#

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas número 1022/2000£-B, seguido por hurto
entre partes de las que luego se hará men-
ción, ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son del tenor lite-
ral siguiente:#

«En la ciudad de Barcelona, a quince de
noviembre de dos mil.#

El señor don José Manuel De Vicente
Bobadilla Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción Número 29, de Barcelona...#

Fallo: Que debo de condenar y condeno a
Toran Ghane a la pena de un mes de multa a
razón de doscientas pesetas diarias como
autor criminalmente responsable de una falta
intentada de hurto, todo ello con imposición
al condenado de costas procesales.#

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, ante este Juzgado y para su
resolución por la Audiencia Provincial de
Barcelona.#

Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firma y rubricados ilegibles.»#

Concuerda bien y fielmente con su origi-
nal al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Toran Ghane, en ignorado paradero, expido
el presente, en Barcelona, a 23 de noviembre
de 2000.#

Concepción Llevot Calvet.#

042000012161
A

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA 
I INSTRUCCIÓ#

Número 5, de Badalona#

EDICTO#

Doña Ana Correchel Calvo Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 5, de los de Badalona,#

Doy fe y certifico: Que en el juicio de fal-
tas número 155/2000, seguido por robo con
fuerza en las cosas, entre partes de las que
luego se harán mención, ha recaído senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:#

«El ilustrísimo señor don Juan Antonio
Ramírez Sunyer, Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción Número 5, de los de Badalo-
na, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio de faltas seguidos bajo el número
155/2000 por hurto, en el que ha intervenido
el Ministerio Fiscal dicta, en nombre de Su
Majestad el Rey, la siguiente:#

Fallo: Que debo condenar, y así lo hago a
Felipe Benítez Ros (con documento de identi-
dad número 53.074.936, nacido en Badalona
el 11 de octubre de 1973, hijo de Mateo y de
Juana), como autor de una falta de hurto pre-
vista y penada en el artículo 623.1 del Códi-
go Penal a la pena de dos meses de multa a
razón de mil pesetas diarias, y caso de impa-
go, en una pena privativa de libertad de un
día por cada dos cuotas de multa impagadas
e imponiéndole expresamente las costas de
este juicio. La presente resolución no es firme
y contra la misma podrá interponerse recurso
de apelación en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación. Así por esta
mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmas y rubricados ilegi-
bles.»#

Concuerda bien fielmente con el original,
al que me remito, y para que así conste a los
efectos oportunos y para su notificación a
Felipe Benítez Ros, en ignorado domicilio y
paradero, expido el presente en Badalona, a
20 de noviembre de 2000.#

Ana Correchel Calvo.#

052000009648
A

Número 1, de Berga#

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ
SENTÈNCIA#

Que en el judici de faltes número 4/2000,
que es segueix en aquest Jutjat per coacció,
s�ha dictat sentència de data 19 de maig de
2000 que diu:#

«Antecedents...#

Fets provats...#

Fonaments jurídics...#

Part dispositiva#
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Que absolc a Joaquín Atias Soler, Dolors
Arias Soler i Roser Soler Sánchez de la falta
de coaccions per la que havien estat denun-
ciats.#

Notifiqueu la sentència a les parts, fent£-los
saber que contra la mateixa es pot interposar,
davant d�aquest Jutjat, recurs d�apel·lació en
el plaç de cinc dies, per la seva substanciació
davant de l�Audiència Provincial de Barcelo-
na. Una vegada adquireixi fermesa executeu£-
la tal com es mana. Així per aquesta meva
sentència en la que s�unirà certificació a les
actuacions originals per la seva notificació i
acompliment, ho pronuncio, mano i ho
signo.#

Publicació. Llegida i publicada ha estat
l�anterior sentència pel Jutge/essa que la va
dictar, estan celebrant audiència pública en
el dia de la seva expedició, assistit de mi el
Secretari, Jutge José Manuel Del Amo Sán-
chez. Firmat i rubricat. El Secretari judicial.#

Diligència. A continuació es fa allò que ha
estat manat. En dono fe.»#

I perquè així consti i als efectes de notifi-
cació de la mateixa, expedeixo el present a
Berga, a 21 de novembre de 2000.#

Lluís Molera Safont.#

052000009552
A

Número 2, de Cornellà de Llobregat#

EDICTO#

Pilar Alonso Castells, Secretaria del Juzga-
do de Instrucción Número 2, de Cornellà de
Llobregat,#

Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 157/1999£-R, sobre falta
de injurias, desórdenes públicos, en los que
con fecha 8 de mayo de 2000, se ha dictado
sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:#

«Que debo condenar y condeno a José
Eduardo González Reyes, en concepto de
autor criminalmente de la falta de injurias del
artículo 620.2 del actual Código Penal, pre-
cedentemente definida, a la pena de diez
días multa a razón de quinientas (500) pese-
tas diarias, lo que hace un total de cinco mil
(5.000) pesetas, con privación de un día de
libertad por cada dos cuotas diarias impaga-
das, en su caso, en aplicación del artículo 53
del Código Penal, con imposición expresa de
las costas procesales causadas.#

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoseles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a don José Eduardo
González Reyes y a Juan Gabriel Cabello
Barrientos, actualmente en ignorado parade-
ro, libro el presente que firmo en Cornellà de

Llobregat, a 22 de noviembre de 2000.#

Pilar Alonso Castells.#

052000009649
A

Número 3, de Gavà#

EDICTO#

En virtud de haberse dictado providencia
de fecha 14 de noviembre de 2000 por el
señor Juez de Instrucción Número 3, de
Gavà, en los autos de juicio verbal de faltas
seguidos en el número 679/99£-A a instancia
de doña María Nistal García contra Antonio
Cirere Cañadas sobre lesiones, en la actuali-
dad se encuentran en ignorado paradero para
que comparezca en la Sala Audiencia de este
Juzgado, sito en la calle Concordia s/n el día
30 de enero de 2001 a las 13 horas, por
haberse señalado dicha fecha para la cele-
bración del acto del juicio, previniéndole
que deberá comparecer acompañado de los
testigos y medios de prueba de que intente
valerse y si no lo verifica, le parará el perjui-
cio que en derecho hubiere lugar.#

Gavà, 14 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009656
A

Número 4, de Gavà#

REQUISITORIA#

Por la presente y en diligencias previas
número 905/99, seguidas en este Juzgado de
Instrucción Número 4, de Gavà por un pre-
sunto delito de robo con fuerza, se cita y
llama al imputado don Francisco Fernández
Suero con D.N.I. número 36.514.142, con
fecha de nacimiento de 17 de marzo de 1963
y domiciliado últimamente en la calle Mayor
número 92, bajos de Castelldefels; para que
en el plazo de diez días a contar a partir del
siguiente al de que esta requisitoria aparezca
inserta en las Órdenes Generales de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción, sito
en la calle Concordia s/n de Gavà para pres-
tar declaración, al estar comprendido en uno
de los supuestos del artículo 835 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal apercibiéndole que
de no verificarlo le parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.#

Gavà, 20 de noviembre de 2000.#

El Juez (firma ilegible). El Secretario judi-
cial (firma ilegible).#

052000009651
A

Número 4, de Gavà#

REQUISITORIA#

Por la presente y en juicio de faltas segui-
do en este Juzgado de Instrucción Número 4,
de Gavà, por una resulta falta de delito de
impago de pensiones cita y llama al denun-
ciado Emilio Muñoz Garrido con fecha de
nacimiento 17 de octubre de 1941 en Sevilla
provincia de Sevilla con D.N.I. número
27.785.019 y cuyo último domicilio conoci-
do era en la calle Pere Marsellach 29 Atc 2
Viladecans y en la calle Temprado 3, Sevilla,
para que en el plazo de 10 días a contar y a
partir del siguiente al de que esta requisitoria
aparezca inserta en las Órdenes Generales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, comparezca ante este Juzgado de Instruc-
ción Número 4, sito en la calle Concordia s/n
de Gavà, para designar domicilio a efectos
de citaciones y notificaciones.#

Gavà, 15 de noviembre de 2000.#

El Juez (firma ilegible). La Secretaria judi-
cial (firma ilegible).#

052000009652
A

Número 4, de Gavà#

REQUISITORIA#

Por la presente y en D.P. seguido en este
Juzgado de Instrucción Número 4, de Gavà,
por una delito contra los derechos familiares
cita y llama al denunciado Juan Antonio
Gómez López con fecha de nacimiento N/C
en N/C provincia de N/C con D.N.I. número
N/C y cuyo último domicilio conocido era en
Cornellà de Llobregat, para que en el plazo
de 10 días a contar y a partir del siguiente al
de que esta requisitoria aparezca inserta en
las Órdenes Generales de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, comparezca
ante este Juzgado de Instrucción Número 4,
sito en la calle Concordia s/n de Gavà, para
designar domicilio a efectos de citaciones y
notificaciones.#

Gavà, 15 de noviembre de 2000.#

El Juez (firma ilegible). La Secretaria judi-
cial (firma ilegible).#

052000009653
A

Número 4, de Gavà#

REQUISITORIA#

Por la presente y en D.P. 1518/98, seguido
en este Juzgado de Instrucción Número 4, de
Gavà, por una resulta falta de robo con fuer-
za cita y llama al denunciado Óscar Serrano
García con fecha de nacimiento 2 de marzo
de 1980 en Barcelona provincia de Barcelo-
na con D.N.I. número 44.415.268 y cuyo
último domicilio conocido era la calle Cortes
de Cádiz, 9 de Castelldefels, para que en el
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plazo de 10 días a contar y a partir del
siguiente al de que esta requisitoria aparezca
inserta en las Órdenes Generales de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción
Número 4, sito en la calle Concordia s/n de
Gavà, para designar domicilio a efectos de
citaciones y notificaciones.#

Gavà, 15 de noviembre de 2000.#

El Juez (firma ilegible). La Secretaria judi-
cial (firma ilegible).#

052000009654
A

Número 4, de Gavà#

REQUISITORIA#

Por la presente y en juicio de faltas núme-
ro 900/00 seguido en este Juzgado de Instruc-
ción Número 4, de Gavà, por una resulta
falta de lesiones, daños, injurias y amenazas
cita y llama al denunciado María Jesús Cam-
pos Gómez y Marcos Girona Guerrero con
fecha de nacimiento 23 de junio de 1971 y 4
de mayo de 1967 respectivamente en Avilés
(Asturias) y Gavà (Barcelona) respectivamen-
te con D.N.I. número 71.009.456 £-S y
33.962.429£-P respectivamente y cuyo último
domicilio conocido era en la calle Avda. L.
Eramrpunya número 75 4º 4ª, de Gavà res-
pectivamente, para que en el plazo de 10
días a contar y a partir del siguiente al de que
esta requisitoria aparezca inserta en las Órde-
nes Generales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, comparezca ante este
Juzgado de Instrucción Número 4, sito en la
calle Concordia s/n de Gavà, para designar
domicilio a efectos de citaciones y notifica-
ciones.#

Gavà, 17 de noviembre de 2000.#

El Juez (firma ilegible). La Secretaria judi-
cial (firma ilegible).#

052000009655
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 278/2000, sobre lesiones en
agresión contra Juan Martínez Quilez se cita
a Fernando Muñoz Hernández y Juan Martí-
nez Quilez, para que el día 25 de enero de
2001 a las 10.30 horas, comparezca ante
este Juzgado de Instrucción a asistir a la cele-
bración del expresado juicio, con los testigos
y demás medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole de que si no compa-
rece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 21 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009662
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

El Magistrado Juez de Instrucción Número
7, de l�Hospitalet de Llobregat ha dictado en
el juicio de faltas número 219/2000 senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:#

«Sentencia. En la ciudad de l�Hospitalet de
Llobregat, a ocho de noviembre de dos mil.#

El señor don Jaime Gibert Ferragut, Magis-
trado Juez de Instrucción Número 7, de esta
ciudad ha visto los presentes autos de juicio
verbal de faltas sobre lesiones en agresión
contra Pedro Cortés Ambrosio y Esther Her-
moso Rodríguez, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.#

Hechos probados...; #

Razonamientos jurídicos...;#

Fallo: Que condeno a Pedro Cortés
Ambrosio, como autor de una falta de lesio-
nes, a la pena de un mes de multa con cuotas
diarias de 200 pesetas, a que satisfaga a
Antonio Leandro Falces Hernández la canti-
dad de 29.000 pesetas y a que pague las cos-
tas del juicio.#

Así por esta, mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Don Jaime Gibert Ferragut.#

Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el mismo día de su
fecha, doy fe. Firmado y rubricado.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a Pedro Cortés Ambrosio y Esther Hermoso
Rodríguez, actualmente en ignorado parade-
ro, expido el presente en l�Hospitalet de Llo-
bregat, a 21 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009663
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 187/2000, sobre conducir
sin seguro contra Fátima León Moreno se cita
a Fátima León Moreno para que el día 25 de
enero de 2001 a las 11.10 horas, comparez-
ca ante este Juzgado de Instrucción a asistir a
la celebración del expresado juicio, con los
testigos y demás medios de prueba de que
intente valerse, apercibiéndole de que si no
comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009664
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 200/2000, sobre lesiones en
agresión contra Corca Cámara se cita a María
Ángeles Roiz Insegue, Silvia Vasnani Roiz y
Corca Cámara, para que el día 25 de enero
de 2001 a las 10.50 horas, comparezca ante
este Juzgado de Instrucción a asistir a la cele-
bración del expresado juicio, con los testigos
y demás medios de prueba de que intente
valerse, apercibiéndole de que si no compa-
rece le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009665
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 171/2000, sobre lesiones en
accidente de circulación contra Javier
Hernández Segura y Manuela Segura Gime-
no se cita a Javier Hernández Segura y
Manuela Segura Gimeno, para que el día 25
de enero de 2001 a las 13 horas, comparezca
ante este Juzgado de Instrucción a asistir a la
celebración del expresado juicio, con los tes-
tigos y demás medios de prueba de que
intente valerse, apercibiéndole de que si no
comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 24 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009666
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 231/2000, sobre lesiones en
agresión contra Pergentino Okue Nve, Pastor
Eko Ebana Afuma y Marisa Ncara Osa, se cita
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a Pergentino Okue Nve, Pastor Eko Ebana
Afuma y Marisa Ncara Osa para que el día
25 de enero de 2001 a las 11.20 horas, com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción a
asistir a la celebración del expresado juicio,
con los testigos y demás medios de prueba
de que intente valerse, apercibiéndole de que
si no comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 24 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009667
A

Número 7, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
l�Hospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas número 177/2000, sobre daños e
injurias contra Farida Hadi Hamedi se cita a
Farida Hadi Hamedi para que el día 25 de
enero de 2001 a las 11 horas, comparezca
ante este Juzgado de Instrucción a asistir a la
celebración del expresado juicio, con los tes-
tigos y demás medios de prueba de que
intente valerse, apercibiéndole de que si no
comparece le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.#

L�Hospitalet, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario (firma ilegible).#

052000009669
A

Número 9, de l�Hospitalet 
de Llobregat#

EDICTO#

Doña María Jesús Laita Flores Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 9, de l�Hospitalet de Llobregat,#

Hace saber: En este Juzgado se sigue juicio
de faltas número 98/2000, en los cuales ha
recaído sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:#

«En l�Hospitalet de Llobregat, a quince no
noviembre de dos mil.#

La Magistrado Jueza, doña María Teresa
Real Clemente, titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 9, de los de
esta ciudad, ha visto en juicio oral y público
de faltas número 98/2000, seguido por una
falta de carencia de seguro, habiendo sido
partes intervinientes: Joaquín Pelegrín Serra-
no y Javier Mesa Fuentes, y dicta en nombre
de Su Majestad el Rey la siguiente sentencia:#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libre-
mente a Joaquín Pelegrín Serrano y Javier
Mesa Fuentes, de todos los pedimentos,
declarándose las costas de oficio.#

Contra la presente sentencia cabe interpo-
ner recurso de apelación en un plazo de

cinco días en este Juzgado para ante la
Audiencia Provincial de Barcelona, mediante
escrito presentado con los requisitos y forma-
lidades legales contenidos en el artículo 795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado y rubricado.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a Joaquín Pelegrín Serrano, actualmente en
ignorado paradero, expido el presente en
l�Hospitalet de Llobregat, a 21 de noviembre
de 2000.#

María Jesús Laita Flores.#

052000009661
A

Número 3, de Mollet del Vallès#

EDICTO#

En virtud de haberse celebrado el juicio de
faltas número 569/1999 en fecha 1 de junio
de 2000 a instancia de doña Yolanda Pedra-
gosa Cañadas y como denunciado don Javier
Arisa Sancho sobre injurias.#

Se notifica la sentencia de fecha 2 de junio
de 2000 a doña Yolanda Pedragosa Cañadas
y que en la actualidad se encuentra en para-
dero desconocido y cuya resolución es la
siguiente:#

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Javier Arisa Sancho de los hechos por lo que
venían siendo denunciados, declarando de
oficio las costas procesales.#

Previniéndolo que contra la misma cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco
días siguientes a su notificación para ante la
Audiencia Provincial de Barcelona y por
medio de escrito que se adjuntará en autos.#

Mollet del Vallès, 22 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial (firma ilegible).#

052000009673
A

Número 9, de Sabadell#

EDICTO#

Doña Lourdes Escoda Ruiz, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 9, de Sabadell y su partido,#

Doy fe y testimonio: Que en los autos de
juicio verbal de faltas que se tramita en este
Juzgado con el número 295/00, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del siguiente tenor literal:#

«Sentencia número 180/2000. En la ciu-
dad de Sabadell, a seis de septiembre de dos
mil.#

Don Juan Pablo Rincón Herrando, Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 9, de Sabadell y su parti-
do judicial, habiendo visto los presentes
autos de juicio de faltas número 295/00
sobre daños, siendo partes como denuncian-

te don Jorge Lorenzo Mercadé Melé y en
calidad de denunciado don Javier Riquelme
Prat y Ramón Ferrando Huerta y como repre-
sentante de la acción pública el Ministerio
Fiscal y,#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don
Javier Riquelme Prat y Ramón Ferrando
Huerta de la falta que se le venía imputando,
declarando de oficio las costas causadas en
el presente juicio. Esta resolución no es firme
y contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días, por
escrito y ante este Juzgado.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado don Juan Pablo
Rincón Herrando. Rubricado.»#

Concuerda bien fielmente con su corres-
pondiente original, al que me remito, y para
que conste y sirva de notificación a Javier
Riquelme Prat mediante su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expido y
firmo el presente en Sabadell, a 16 de
noviembre de 2000.#

Lourdes Escoda Ruiz. #

052000009674
A

Número 9, de Sabadell#

EDICTO#

Doña Lourdes Escoda Ruiz, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 9, de Sabadell y su partido,#

Doy fe y testimonio: Que en los autos de
juicio verbal de faltas que se tramita en este
Juzgado con el número 447/00, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son
del siguiente tenor literal:#

«Sentencia número 200/2000. En la ciu-
dad de Sabadell, a veinte de septiembre de
dos mil.#

Don Juan Pablo Rincón Herrando, Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 9, de Sabadell y su parti-
do judicial, habiendo visto los presentes
autos de juicio de faltas número 447/00
sobre vejación injusta, siendo partes como
denunciante don Oriol Capdevila Maya y
Francesc Armengol Maya y en calidad de
denunciado Agente de la Policía Local de
Santa Perpètua número 1017 asistido del
Letrado señor Orriols y como representante
de la acción pública el Ministerio Fiscal y,#

Fallo: Que debo absolver y absuelvo al
Agente de la Policía Local de Santa Perpètua
número 1017 de la falta que se le venía
imputando, declarando de oficio las costas
causadas en el presente juicio. Esta resolu-
ción no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días, por escrito y ante este Juzgado.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firmado don Juan Pablo
Rincón Herrando. Rubricado.»#

Concuerda bien fielmente con su corres-
pondiente original, al que me remito, y para
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que conste y sirva de notificación a Oriol
Capdevila Maya mediante su publicación en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expido y
firmo el presente en Sabadell, a 16 de
noviembre de 2000.#

Lourdes Escoda Ruiz. #

052000009675
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas número 325/99 se ha dictado
auto de incoación y prescripción de 21 de
septiembre de 1999 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:#

«Parte dispositiva#

Incóese juicio de faltas y al mismo tiempo,
se decreta la prescripción de la responsabili-
dad penal de Chouaa Rachid derivada de los
hechos objeto de la presente causa por pres-
cripción de la falta que pudieran constituir y
con plena reserva de acciones civiles a los
perjudicados, que en su caso les pudiere
corresponder.#

Notifíquese la presente resolución y al
Ministerio Fiscal haciéndoles saber que con-
tra la misma se puede interponer recurso de
reforma en el plazo de tres días siguientes a
su notificación.#

Procédase, una vez firme, la presente reso-
lución al archivo de las presentes actuacio-
nes, previa anotación en el libro correspon-
diente de este Juzgado. Y asimismo remítase
testimonio de la presente resolución a la Jefa-
tura Provincial de Tráfico.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Chouaa Rachid, actualmente en
ignorado paradero, expido el presente en
Sant Boi de Llobregat, a 16 de noviembre de
2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009564
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 190/2000 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
siete de junio de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de

Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 190/2000, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante José Luis Ochoa Gómez y Móni-
ca Sánchez, siendo perjudicados el centro
comercial Alcampo y Naia Moda y denun-
ciados Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Ale-
xandru Viorel dicta la presente resolución,
que se basa en los siguientes:#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Alexandru
Viorel como autores de una falta del artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de un mes
de multa con una cuota diaria de 1.000 pese-
tas, siendo un total de 30.000 pesetas para
cada uno de ellos, y con responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y
al pago de las costas procesales.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con el artí-
culo 976, en relación a los artículos 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado
y para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Ana Nita, actualmente en ignorado
paradero, expido el presente en Sant Boi de
Llobregat, a 16 de noviembre de 2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009566
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 190/2000 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
siete de junio de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 190/2000, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante José Luis Ochoa Gómez y Móni-
ca Sánchez, siendo perjudicados el centro
comercial Alcampo y Naia Moda y denun-

ciados Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Ale-
xandru Viorel dicta la presente resolución,
que se basa en los siguientes:#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Alexandru
Viorel como autores de una falta del artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de un mes
de multa con una cuota diaria de 1.000 pese-
tas, siendo un total de 30.000 pesetas para
cada uno de ellos, y con responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y
al pago de las costas procesales.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con el artí-
culo 976, en relación a los artículos 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado
y para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Visan Ali, actualmente en ignorado
paradero, expido el presente en Sant Boi de
Llobregat, a 16 de noviembre de 2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009567
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 190/2000 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
siete de junio de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 190/2000, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante José Luis Ochoa Gómez y Móni-
ca Sánchez, siendo perjudicados el centro
comercial Alcampo y Naia Moda y denun-
ciados Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Ale-
xandru Viorel dicta la presente resolución,
que se basa en los siguientes:.#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Ana Nita, Visan Alin y Dimitru Alexandru
Viorel como autores de una falta del artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de un mes
de multa con una cuota diaria de 1.000 pese-



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració de Justícia¢

¢19 / 12 / 2000¢Núm. 303 / Pàg. 84¢

tas, siendo un total de 30.000 pesetas para
cada uno de ellos, y con responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y
al pago de las costas procesales.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con el artí-
culo 976, en relación a los artículos 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado
y para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Dimitru Alexandru Viorel, actual-
mente en ignorado paradero, expido el pre-
sente en Sant Boi de Llobregat, a 16 de
noviembre de 2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009568
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 71/2000 se ha
dictado la resolución cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguien-
te:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
ocho de marzo de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 71/2000, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante Ángel Ros Cañizares, siendo
perjudicado el centro comercial Decathlon y
denunciado Houska Martin, dicta la presente
resolución, que se basa en los siguientes:#

Fallo: Que debo condenar y condeno a
Houska Martin como autor de una falta del
artículo 623.1 del Código Penal, a la pena de
dos meses de multa con una cuota diaria de
1.500 pesetas, siendo un total de 90.000
pesetas, y con responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, y al pago
de las costas procesales. Así como que
indemnice, en concepto de responsabilidad
civil, al centro Decathlon en la cantidad de
13.995 pesetas.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con el artí-

culo 976, en relación a los artículos 795 y
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se
puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado
y para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.#

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Houska Martín, actualmente en igno-
rado paradero, expido el presente en Sant Boi
de Llobregat, a 16 de noviembre de 2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009569
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 425/1999 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
doce de enero de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 425/1999, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante José Luis Ochoa Gómez, siendo
perjudicado el centro comercial Alcampo y
denunciados Santiago Ruiz Rojo e Hicham
Oulad Bem Kacem dicta la presente resolu-
ción, que se basa en los siguientes:#

«Fallo: Que debo condenar y condeno a
Santiago Ruiz Rojo e Hicham Oulad Ben
Kacem como autores de una falta del artículo
623.1 del Código Penal en grado de tentati-
va, a la pena de una mes de multa con una
cuota diaria de 200 pesetas, para cada uno
de ello, siendo un total de 6.000 pesetas, y
con responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas. Que debo condenar y
condeno a Santiago Ruiz Rojo e Hicham
Oulad Ben Kacem como autores de una falta
de daños del artículo 625 del Código Penal a
la pena de 20 días de multa con una cuota
diaria de 1.000 pesetas, para cada uno de
ellos, resultando la cantidad de 20.000 pese-
tas, y con responsabilidad personal subsidia-
ria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas no satisfechas, y al pago de
las costas procesales. Asimismo, en concepto
de responsabilidad civil, a que indemnicen
solidariamente al centro comercial Alcampo
en la cantidad de 8.995 pesetas.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 976, en relación a los
artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se puede interponer recurso
de apelación, en el plazo de cinco días, ante
este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Hicham Oulad Ben Kacem, actual-
mente en ignorado paradero, expido el pre-
sente en Sant Boi de Llobregat, a 16 de
noviembre de 2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009571
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 425/1999 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
doce de enero de dos mil.#

Doña Marta Bo Jané, Jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat, ha visto el contenido
de los presentes autos de juicio de faltas
número 425/1999, incoadas en virtud de una
presunta falta de hurto, con la intervención
del Ministerio Fiscal, en representación de la
acción pública, y teniendo la condición de
denunciante José Luis Ochoa Gómez, siendo
perjudicado el centro comercial Alcampo y
denunciados Santiago Ruiz Rojo e Hicham
Oulad Bem Kacem dicta la presente resolu-
ción, que se basa en los siguientes:#

«Fallo: Que debo condenar y condeno a
Santiago Ruiz Rojo e Hicham Oulad Ben
Kacem como autores de una falta del artículo
623.1 del Código Penal en grado de tentati-
va, a la pena de una mes de multa con una
cuota diaria de 200 pesetas, para cada uno
de ello, siendo un total de 6.000 pesetas, y
con responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas. Que debo condenar y
condeno a Santiago Ruiz Rojo e Hicham
Oulad Ben Kacem como autores de una falta
de daños del artículo 625 del Código Penal a
la pena de 20 días de multa con una cuota
diaria de 1.000 pesetas, para cada uno de
ellos, resultando la cantidad de 20.000 pese-
tas, y con responsabilidad personal subsidia-
ria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas no satisfechas, y al pago de
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las costas procesales. Asimismo, en concepto
de responsabilidad civil, a que indemnicen
solidariamente al centro comercial Alcampo
en la cantidad de 8.995 pesetas.#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción en legal forma, haciéndoles saber que
contra la misma, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 976, en relación a los
artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se puede interponer recurso
de apelación, en el plazo de cinco días, ante
este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial.#

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo doña Marta Bo Jané Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 1, de Sant Boi de Llobregat.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Santiago Ruiz Rojo, actualmente en
ignorado paradero, expido el presente en
Sant Boi de Llobregat, a 16 de noviembre de
2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009572
A

Número 1, de Sant Boi de Llobregat#

EDICTO#

Josefina Gómez Galán, Secretaria judicial
del Juzgado de Instrucción Número 1, de
Sant Boi de Llobregat,#

Certifico: Que en este Juzgado en autos de
juicio de faltas bajo el número 288/1999 se
ha dictado la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:#

«Auto. En Sant Boi de Llobregat, a vein-
titrés de mayo de dos mil.#

Hechos #

Primero. £- En fecha 23 de febrero de 2000
se dictó sentencia en los autos número
288/1999 en cuyo fallo, en relación a la res-
ponsabilidad civil establecía que: ...Don
Manuel Patilla Balas....... indemnice al Minis-
terio del Interior, en concepto de responsabi-
lidad civil por los daños sufridos en el vehí-
culo policial, en la cantidad de 23.823 pese-
tas....#

Parte dispositiva#

Acuerdo aclarar la sentencia de fecha 23
de febrero de 2000 en el sentido de que el
fallo establezca: Manuel Patilla Balas ......
indemnice al Ministerio del Interior, en con-
cepto de responsabilidad civil por los daños
sufridos en el vehículo policial, en la canti-
dad de 28.823 pesetas....#

Así por este auto lo acuerdo, mando y
firmo doña Marta Bo Jané Jueza del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Número 1,
de los de esta localidad; doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Manuel Patilla Balas, actualmente en
ignorado paradero, expido el presente en
Sant Boi de Llobregat, a 16 de noviembre de

2000.#

Josefina Gómez Galán.#

052000009573
A

Número 3, de Vilafranca del Penedès#

EDICTO#

Doña Montserrat Sebastià Julian, Secreta-
ria judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 3, de Vilafranca del Penedès,#

Hago saber: Que en este Juzgado y con el
número 275/2000, se tramita procedimiento
judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra Rafa-
el Serrano Lagares y Sonia Giménez Salva-
dor, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha
acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días, los bienes que
luego se dirán. Se señala para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala Audiencia de
este Juzgado, el día 5 de febrero de 2001, a
las 12 horas, con las prevenciones siguientes:#

Primera. £- No se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.#

Segunda. £- Los licitadores, para tomar
parte en la subasta, deberán consignar pre-
viamente en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya, S.A. número
1000/0000/18/0275/00, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los
bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos. No se aceptará
entrega de dinero en metálico o cheques en
el Juzgado.#

Tercera. £- Podrán participar con la calidad
de ceder el remate a terceros.#

Cuarta. £- En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebración, podrán hacer-
se posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho refe-
rencia anteriormente.#

Quinta. £- Los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4º del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en la Secretaría del Juzgado; se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente; y las cargas o los
gravámenes anteriores y los preferentes £-si los
hubiere£- al crédito de los actores, conti-
nuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate.#

Para el supuesto de que no hubiere posto-
res en la primera subasta, se señala para la
celebración de una segunda, el día 5 de
marzo de 2001, a las 12 horas, sirviendo de
tipo el 75 por 100 del señalado para la pri-
mera subasta, siendo la aplicación las demás
prevenciones de la primera.#

Igualmente y para el caso de que tampoco
hubiere licitadores en la segunda subasta, se

señala para la celebración de una tercera, el
día 2 de abril de 2001, a las 12 horas. Esta
subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió
de base para la segunda.#

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juz-
gado no pudiera celebrarse la subasta en el
día y hora señalados, se entenderá que se
celebrará el siguiente día hábil, a la misma
hora, exceptuando los sábados.#

El presente edicto servirá de notificación, a
los deudores para el caso de no poder llevar-
se a efecto en la finca o fincas subastadas.#

Bienes que se sacan a subasta y valor#

Urbana: Número doce. Constituido por el
piso sito en la tercera planta, escalera A,
puerta número uno del edificio sito en Torre-
lles de Foix, con frente a la carretera que de
esta villa dirige a Torrelles, hoy calle Raval,
número ciento dos; que se compone de
comedor£-estar, cocina, tres dormitorios, aseo
y galería con lavadero; de superficie construi-
da sesenta metros con sesenta y nueve decí-
metros cuadrados.#

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Vilafranca del Penedès, libro 72 de Torrelles
de Foix, folio 32, finca 1755.#

Tipo de subasta: Ocho millones ciento
treinta y cinco mil pesetas (8.135.000 pese-
tas).#

Vilafranca del Penedès, 28 de noviembre
de 2000.#

Montserrat Sebastià Julian.#

052000009891
A

Número 1, d�Olot#

EDICTE£-CÈDULA DE CITACIÓ#

En virtut del què ha acordat la Jutgessa del
Jutjat d�Instrucció Número 1, d�Olot, en les
actuacions de judici de faltes número
101/2000, seguides en aquest Jutjat sobre
furt, mitjançant aquest edicte se cita Mònica
Marchidanu i Dacian Trufin, abans veïns de
Barcelona i en l�actualitat d�ignorat parador,
a fi que el dia 9 de febrer de 2001, compare-
guin davant aquest Jutjat en qualitat de
denunciats, amb tots el mitjans de prova de
què intentin valer£-se, a la celebració del judi-
ci de faltes, sota l�advertiment que si no com-
pareixen els afectarà el perjudici que corres-
pongui en dret.#

I perquè així consti, expedeixo aquest
edicte.#

Olot, 23 de novembre de 2000.#

El Secretari (firma il·legible).#

052000009768
A
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JUTJATS DEL SOCIAL#

Número 2, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de esta fecha, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Antonia Gómez Nuñez,
contra Almacenes el Águila, S.A., Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de Empleo, en reclamación de
desempleo, seguidos con el número
375/2000, se cita a la mencionada empresa
Almacenes El Águila, S.A., de ignorado para-
dero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 11 de enero de 2001,
a las 10.30 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la deman-
dada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial (firma ilegible).#

032000039898
A

Número 3, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 21 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Tomás Galán Planas y Tomás Galán Gómez,
contra S.P. Sabadell Pintors, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de canti-
dad, seguidos con el número 852/00, se cita
a la mencionada empresa S.P. Sabadell Pin-
tors, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 22 de enero de 2001, a las 11.30 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de

asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecen-
cia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 21 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Mª Mercedes Iniesta
García.#

032000040009
A

Número 4, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

De acuerdo con la resolución de fecha 21
de noviembre de 2000, correspondiente a las
actuaciones número 676/2000, promovidas
en este Juzgado a instancia de Manuel
Fernández Heredia, contra Mutua Asepeyo,
Sanilari, S.L., Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y Tesorería General de la Seguri-
dad Social en materia de Seguridad Social,
en reclamación de invalidez, se cita a la
empresa Sanilari, S.L., con domicilio desco-
nocido, a fin de que comparezca en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en la Ronda
Sant Pere, número 41, de Barcelona, el próxi-
mo día 17 de enero de 2001, a las 10.15
horas de la mañana, para el acto de concilia-
ción. Se advierte que si no hay avenencia, a
continuación habrá juicio en convocatoria
única, al cual habrá de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, y
que no se suspenderá el juicio si la parte
demandada no comparece una vez citada en
legal forma, sino que se la tendrá por confesa
en la sentencia si la incomparecencia es
injustificada.#

Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportu-
nos.#

Barcelona, 21 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Pilar Vives Requena.#

032000039899
A

Número 6, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de esta fecha, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Mutua Asepeyo, contra
Feliciano Ramal González, Estructures del
Bages, S.A., Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y Tesorería General de la Seguri-
dad Social, en reclamación de varios en
Seguridad Social, seguidos con el número

618/00, se cita a la mencionada empresa
Estructuras del Bages, S.A., de ignorado para-
dero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 31 de enero de 2001,
a las 10.30 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la deman-
dada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 16 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Teresa Mª Marinero
Rivera.#

032000040010
A

Número 6, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21 de julio
de 2000, en autos, instruido por este Juzgado
de lo Social a instancia de Josep Raventós
Rebulà, contra Antonio Rojas Platero, Anto-
nio Envid Miñana, Manutención y Técnicas
del Reciclaje S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación de reclamación de canti-
dad seguido con el número 658/00, se cita a
la mencionada empresa Manutención y Téc-
nicas del Reciclaje, S.L., de ignorado parade-
ro, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 17 de enero de 2001,
a las 11.30 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio en única convocatoria, se cele-
brará a continuación, y al que concurrirá con
los medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa. #

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones, se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral. #
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La Secretaria judicial, Teresa Mª Marinero
Rivera.#

032000040011
A

Número 9, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 20 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Igna-
si Ferrandiz Vedia, contra Partenaire Logísti-
ca, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de despido, seguidos con el
número 838/00, se cita a la mencionada
empresa Partenaire Logística, S.A., de ignora-
do paradero, para que comparezca ante la
Sala Audiencia de este organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 9 de enero de
2001, a las 9.30 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio, en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se sus-
penderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que,
en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Remei Tremosa Cas-
tells.#

032000039901
A

Número 10, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada,
en méritos de resolución de fecha 21 de
noviembre de 2000, en autos instruido por
este Juzgado de lo Social, a Instancia de Fer-
nanda Baladón Méndez, Cristina Albet
Bayés, Josefa Martínez Soto, Antonia Carmo-
na Tapia, Amalia Baladón Méndez, Mª Car-
men Torrijos Quiles, Mª Victoria Jiménez
Peragón, Gemma Escriba Montemayor, y Mª
Dolores Moreno Solà, contra Fondo de
Garantía Salarial, y Doira, S.A., en reclama-
ción de indemnización regulación empleo
menos 25, seguido con el número 808/00, se
cita a la mencionada empresa Doira, S.A., de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 11 de

enero de 2001, a las 10.45 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L.#

Barcelona, 21 de noviembre de 2000.#

La Secretaria, María José Jimeno Calvo.#

032000040012
A

Número 10, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 21 de
noviembre de 2000, en autos, instruido por
este Juzgado de lo Social, a Instancia de José
Arandiga Betran, y Manuel Cruz Caler, con-
tra Pinturas Técnicas y Saneamiento, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad seguido con el número 955/00,
se cita a la mencionada empresa Pinturas
Técnicas y Saneamiento, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de Audiencias de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 9 de enero de
2001, a las 9.50 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se sus-
penderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa. #

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la L.P.L. #

La Secretaria, María José Jimeno Calvo.#

032000040013
A

Número 11, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número

635/2000, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Julio Castillo Calleja, Julio Osorio
Muñoz y Suárez Lantarón, contra Belsue San-
cho herencia yacente de don José A., Puertas
Urgel, S.L., Promo Celta 2000, S.L., Gestión
Integral y Rehabilitación, S.L., Fernanda
Benita Lacalle Lorenzo, Antonio Barragan
Barragan, Tecnología y Acabados em Mader,
S.A., Adolfo Barreno Rovira, Reformas Gan-
desa, S.L., Antonio Belsue Lacalle, Patricia
Cristi Belsue Lacalle, José Ant. Belsue San-
cho, LGM, S.A., y Fondo de Garantía Sala-
rial, en relación a demanda, por el presente
se notifica a Puertas Urgel, S.L., en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presen-
tes autos en fecha 15 de noviembre de 2000,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a catorce de
noviembre de dos mil.#

La extiendo yo, el Secretario judicial, para
hacer constar que en el día de hoy han sido
admitidos los autos 632/00, del Juzgado de lo
Social Número 13, de Barcelona, cuya acu-
mulación fue acordada en el presente proce-
dimiento. Paso a dar cuenta al Magistrado
Juez acompañando propuesta de resolución.
Doy fe.»#

«Propuesta de providencia del Secretario
don Francisco Guerrero Tercero. En Barcelo-
na, a quince de noviembre de dos mil.#

Únase el expediente al que se refiere la
precedente diligencia a los presentes autos. Y
a la vista del estado procesal que mantienen
los mismos, procede citar a las partes al acto
de juicio que como se acordó en este proce-
dimiento está señalado para el día 17 de
enero de 2001, a las 10 horas de su mañana,
en la sede de este Juzgado al efecto de que
comparezca en única convocatoria, hacién-
dose entrega a la demandada de la copia de
la demanda y documentos de preceptivo
acompañamiento, en su caso.#

Se advierte a las partes que deberán con-
currir con los medios de prueba de que
intenten valerse, no suspendiéndose el juicio
por falta de asistencia de la demandada cita-
da en forma; y que si la parte demandante no
asistiese ni alegase justa causa que motive la
suspensión del juicio, se le tendrá por desisti-
da de su demanda (artículos 82 y 83 L.P.L.).#

Notifíquese a las partes la presente resolu-
ción advirtiéndoles que no es firme, pudien-
do interponerse contra la misma recurso de
reposición ante este Juzgado, en el plazo de
tres días hábiles desde su recepción.#

Lo que propongo, a su señoría para su
conformidad. Conforme, el Magistrado Juez.
El Secretario judicial.#

Diligencia. Seguidamente se cumple con
lo ordenado remitiendo copia de la anterior
citación a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
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edicto en Barcelona, a 20 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero. #

032000040015
A

Número 11, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
964/2000, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de José Luis Herrera Rodríguez y Juan
José Herrero Hernández, contra Pintecsa Pin-
turas Técnicas y Saneamiento, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, en relación a demanda,
por el presente se notifica a Pintecsa Pinturas
Técnicas y Saneamiento, S.L., en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presen-
tes autos en fecha 6 de noviembre de 2000,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a seis de
noviembre de dos mil.#

Hago constar que con esta fecha ha
correspondido a este Juzgado de lo Social, en
turno de reparto, la anterior demanda, regis-
trada con el número 964/2000, de lo que
paso a dar cuenta al Magistrado Juez acom-
pañando propuesta de resolución. Doy fe.»#

«Propuesta de providencia del Secretario
don Francisco Guerrero Tercero. En Barcelo-
na, a seis de noviembre de dos mil.#

Se tiene por formulada la demanda inter-
puesta por José Luis Herrera Rodríguez y Juan
José Herrero Hernández, contra Pintecsa Pin-
turas Técnicas y Saneamiento, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial en materia de reclama-
ción de cantidad admitiéndose a trámite la
demanda, si bien con carácter provisional al
no aportar original del acta de conciliación
ante el órgano administrativo.#

Dése a la misma la tramitación correspon-
diente, y cítese a las partes en única convo-
catoria para los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, para lo cual se señala el día 24
de enero de 2001, a las 12.30 horas de su
mañana, haciéndose entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos de
preceptivo acompañamiento, si procede.
Requiérase a la parte actora para que en
plazo de quince días aporte el original del
acta de conciliación ante el órgano adminis-
trativo, con la prevención de que, transcurri-
do el plazo sin hacerlo, se procederá, sin más
trámite, al archivo de estas actuaciones, que-
dando sin efecto, por tanto, el anterior seña-
lamiento. Se advierte a las partes que
deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse, no suspendiéndose
el juicio por falta de asistencia de la parte
demandada citada en forma; y que si la parte
demandante no compareciese ni alegase
justa causa que, a juicio del Juzgado de lo
Social, motive la suspensión del juicio, se la
tendrá por desistida de su demanda (artículos
82 y 83 L.P.L.).#

Respecto a lo solicitado en los otrosíes: Al

1º otrosí: Ha lugar y cítese a los legales repre-
sentantes de las empresas demandadas para
que comparezcan personalmente al acto del
juicio al objeto de absolver posiciones bajo
apercibimiento. Al 2º otrosí: Ha lugar y
requiérase a las empresas demandadas para
que aporten al acto del juicio la documenta-
ción solicitada en dicho otrosí de la deman-
da. Al 3º otrosí: Ha lugar por hecha la mani-
festación. Al 4º otrosí: Ha lugar.#

Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de tres días
hábiles recurso de reposición ante este Juzga-
do de lo Social.#

Lo que propongo a S.Sª. para su conformi-
dad. Conforme, el Magistrado Juez. El Secre-
tario judicial.#

Diligencia. Seguidamente se cumplió lo
ordenado, y se notifica la anterior resolución.
Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero. #

032000040016
A

Número 15, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
379/2000, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Julia Zamora Lorenzo contra Jaime
Fado Braut, María Dolores Pujol Casas, Elena
Fado Pujol, Óscar Fado Pujol y Elosa, S.A. en
relación a demanda por el presente se notifi-
ca a Elosa, S.A. en ignorado paradero la reso-
lución dictada en los presentes autos en
fecha 23 de octubre de 2000, cuyo tenor lite-
ral de su parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a veintitrés de
octubre de dos mil.#

Para hacer constar que ha sido presentado
escrito por la parte actora en los presentes
autos solicitando la ampliación de la deman-
da, respecto a una nueva parte demandada,
en concreto frente a Jaime Fado Braut, María
Dolores Pujol Casas, Elena Fado Pujol y
Óscar Fado Pujol. Paso a dar cuenta acom-
pañando propuesta de resolución. Doy fe.»#

«Propuesta de providencia de la Secretaria
María Belén Altabás Cárdenes. En Barcelona,
a veintitrés de octubre de dos mil.#

Se tiene por recibido el anterior escrito,
únase a los autos de su razón. Se tiene por
ampliada la demanda en los términos solici-
tados, dese traslado a la parte demandada de
copia del escrito de ampliación, y documen-
tos de preceptivo acompañamiento en su

caso, junto con copia de la demanda y cita-
ción a la nueva demandada, y estese a lo
acordado respecto a la fecha del señalamien-
to, efectuada para el día 28 de febrero de
2000, a las 9.20 horas.#

Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de tres días
hábiles recurso de reposición ante este Juzga-
do de lo Social.#

Lo que propongo a su señoría para su con-
formidad.#

Conforme, la Magistrado Jueza. La Secre-
taria judicial.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 9 de noviembre de
2000.#

La Secretaria judicial, María Belén Altabás
Cárdenes. #

032000039659
A

Número 16, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 9 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Meritxell Garriga Layola, contra Mifrusec,
S.L., Elbeficios, S.L., Miguel Jerónimo Lleixa
Romeu y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de cantidad, seguidos con el
número 16/00, se cita a la mencionada
empresa Elbeficios, S.L., de ignorado parade-
ro, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 30 de enero de 2001,
a las 9.55 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la deman-
dada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 9 de noviembre de 2000.#
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La Secretaria judicial, María Isabel Tirado
Gutiérrez.#

032000039902
A

Número 18, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 2 de
noviembre de 2000 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de Flo-
rentino Cervera Marchena contra Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Mutua Fre-
map y Transportes Azkar, S.A. en reclama-
ción de invalidez permanente por accidente
laboral seguido con el número 868/2000 se
cita a la mencionada empresa Transportes
Azkar, S.A. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 19 de febrero de 2001 a las 9.05 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, María Isabel Gago
Gago. #

032000039549
A

Número 20, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 15 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Lluís
Santamaria Casals, contra Futures SMV, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de cantidad seguidos con el número 786/00,
se cita a la mencionada empresa Futures
SMV, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 31 de enero de 2001 a las 11 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no

existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que en caso de incomparecencia
de la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Fernando Cifuentes
Torres. #

032000039904
A

Número 22, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
noviembre de 2000 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de
María Carmen López Pereda, Consuelo Rech
Muñoz, María Teresa Tarridas Alomar, Benito
Salas del Pino, María Dolores Bargallo Roige,
José Miguel Capelo Cobo y Araceli Valcarcel
Amat contra Industria Puntax, S.A. y Fondo
de Garantía Salarial en reclamación de
demandas seguido con el número 963/2000
se cita a la mencionada empresa Industria
Puntax, S.L. de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 22 de marzo de 2001 a las 9.15 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Arturo Andrés San-
tos. #

032000039570
A

Número 22, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
noviembre de 2000 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de
Yolanda Villa Villanueva contra Industrias
Radis, S.L. en reclamación de demandas
seguido con el número 967/2000 se cita a la
mencionada empresa Industrias Radis, S.L. de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 22 de
marzo de 2001 a las 9.10 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Arturo Andrés San-
tos. #

032000039571
A

Número 22, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
noviembre de 2000 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de Fun-
dación Laboral de la Construcción contra
AZ£-33, S.L. en reclamación de demandas
seguido con el número 917/2000 se cita a la
mencionada empresa AZ£-33, S.L. de ignora-
do paradero, para que comparezca ante la
Sala Audiencia de este Organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 22 de marzo de
2001 a las 9.05 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se sus-
penderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
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siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Arturo Andrés San-
tos. #

032000039572
A

Número 22, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 21 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Ángel Abelleira Gómez, contra Grain Briel,
S.L., en reclamación de despido, seguidos
con el número 951/2000, se cita a la mencio-
nada empresa Grain Briel, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 18 de enero de 2001,
a las 12 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio, en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que, en caso de incom-
parecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 21 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Arturo Andrés San-
tos. #

032000040017
A

Número 22, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 21 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Manuel Alcázar Montero, contra Fondo de
Garantía Salarial y Rote Diseños y Proyectos,
S.L., en reclamación de despido, seguidos
con el número 739/2000, se cita a la mencio-
nada empresa Rote Diseños y Proyectos, S.L.,
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 9 de

enero de 2001, a las 11.15 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 21 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Arturo Andrés San-
tos. #

032000040018
A

Número 24, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 15 de
noviembre de 2000 en autos instruido por
este Juzgado de lo Social a instancia de Elisa
Dopazo Zorelle contra Tempo Grup E.T.T.,
S.A. e Industrias Marca, S.A. en reclamación
de demandas seguido con el número
926/2000 se cita a la mencionada empresa
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 11 de
enero de 2001 a las 11.30 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única con-
vocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez. #

032000039545
A

Número 24, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos
1113/1999, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de Olga Boix Tubau, Anna Borrell
Ventura, Laura Carbonell Puig, Marc Colo-
mer Flores, Sergio Ruiz Gordillo, Joan Salicrú
Maltas, Joan Fontdeglória Solá, Francesc
Casabella Planas y Àngela Carbonell Badia,
contra Fondo de Garantía Salarial, Joan
Arumí Padró, Frangovil, S.L., W.B. Consultors
Associats, S.L., Enrique Pumarola Ciria, Diari
de Mataró de Treixpand Consultor, S.L. y
Costafiore Corp, S.L., en relación a deman-
das, por el presente se notifica a Diari de
Mataró de Treixpand Consultor, S.L., en igno-
rado paradero, la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 10 de noviembre de
2000, cuyo tenor literal de su parte dispositi-
va dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a diez de
noviembre de dos mil.#

La extiendo yo, Secretario judicial, para
hacer constar el estado de las presentes
actuaciones. Paso a dar cuenta al Magistrado
Juez propuesta de auto. Doy fe.»#

«Propuesta de auto del Secretario Judicial
don Julián Manzanal Gómez. En Barcelona, a
diez de noviembre de dos mil.#

Hechos #

Primero. £- Con fecha 8 de noviembre de
1999, se presentó demanda por Joan Salicrú
Maltas y otros, contra Treixpand Consultor
S.L. y otros, dictándose sentencia el 22 de
junio de 2000.#

Segundo. £- Por la parte Fondo de Garantía
Salarial se anunció recurso de suplicación
contra la anterior resolución con fecha 24 de
julio de 2000.#

Tercero. £- Con fecha 24 de octubre de
2000, se notificó a dicha parte recurrente la
providencia por la que se admitía a trámite el
recurso de suplicación, emplazándole para
que en el plazo legal se hiciera cargo de los
autos, a los efectos de formalizar el recurso
de suplicación.#

Cuarto. £- La parte recurrente ha dejado
transcurrir el plazo concedido a los efectos
reseñados en el hecho anterior, devolviéndo-
se los autos sin formalizar el recurso de supli-
cación.#

Razonamientos jurídicos #

Único. El artículo 193 de la L.P.L. dispone
que, una vez se tenga por anunciado el
recurso de suplicación, se acordará poner los
autos a disposición del Letrado designado,
para que en el plazo de una audiencia se
haga cargo de aquellos y formalice el recurso
en el plazo de diez días siguientes al de ven-
cimiento de dicha audiencia; es lo por lo
que, habiendo transcurrido dicho plazo, se
dispone lo siguiente.#

Parte dispositiva#

Dispongo: Tener por no formalizado el
recurso de suplicación anunciado por Fondo
de Garantía Salarial contra la sentencia dicta-
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da en los presentes autos.#

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los tres días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184 de la Ley de Procedimiento
Laboral).#

Lo que propongo, a su señoría para su
conformidad.#

Conforme, el Magistrado Juez. El Secreta-
rio judicial.#

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
por correo con acuse de recibo, en la forma
prevista en el artículo 56 L.P.L., un sobre
conteniendo copia de la anterior resolución.
Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 10 de noviembre de
2000.#

El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez. #

032000039677
A

Número 24, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 17 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social a instancia de Est-
her Selles Pérez, contra Stocky Outlet S.C.P.,
Mª Elena Estévez Abal, José Ribes Creus y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de demandas, seguido con el número
923/00, se cita a la demandada de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 11 de enero, a las
11.10 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que, en caso de incom-
parecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-

dimiento Laboral.#

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez.#

032000039905
A

Número 24, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
María Isabel Rueda Arjona, contra Báez y
Sanz, S.L., en reclamación de demandas,
seguidos con el número 755/00, se cita a la
demandada, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de enero de 2001, a las 10.45 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.#

Lo que hace público por medio del BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos per-
tinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquéllas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez. #

032000039906
A

Número 24, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Juan
Antonio Parrillas Sánchez, contra Báez y
Sanz, S.L., en reclamación de demandas,
seguidos con el número 748/00, se cita a la
demandada de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de enero de 2001, a las 10.40 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de

prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecen-
cia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 17 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez. #

032000040019
A

Número 26, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos 759/00,
seguidos en este Juzgado a instancia de Mª
Paz Torres Alises, contra Servicios Generales
Inmobiliarios de Santa Fe, S.L., en relación a
demandas por el presente se notifica a Servi-
cios Generales Inmobiliarios de Santa Fe,
S.L., en ignorado paradero, la resolución dic-
tada en los presentes autos en fecha 24 de
enero de 2001, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:#

«Compareixença. A Barcelona, a quinze
de novembre de dos mil.#

En el dia i a l�hora assenyalats per al judici
en aquestes actuacions, davant Magistrat Jut-
gessa, assistida per mi, Secretària, comparei-
xen el demandant María Paz Torres Alises,
amb DNI 70706467, assistida del Lletrat en
Àlvar Yáñez de la Cruz.#

No hi compareix la demandada Servicios
Generales Inmobiliarios de Santa Fe, S.L., no
constant la seva citació en forma.#

La Magistrat Jutgessa decideix suspendre el
judici assenyalat per al dia de la data i fixa
un nou assenyalament per al dia 24 de gener
de 2001, a les 10.15 hores. Hi cita novament
la demandada Servicios Generales Inmobilia-
rios de Santa Fe, S.L., per mitjà d�edictes.#

Es dóna per acabat l�acte i s�estén aquesta
acta, que signen Magistrat Jutgessa i els com-
pareixents davant meu. En dono fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 15 de noviembre de
2000.#

La Secretaria, Carmen González Sánchez.#

032000039907
A
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Número 27, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 17 de
octubre de 2000 en autos instruido por este
Juzgado de lo Social a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra Cons-
trucciones y Obras Guerola, S.L. en reclama-
ción de demandas seguido con el número
920/2000 se cita a la mencionada empresa
Construcciones y Obras Guerola, S.L. de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 3 de abril
de 2001 a las 9.45 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenen-
cia en tal acto, el juicio en única convocato-
ria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se sus-
penderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte deman-
dada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Adrià Maria Gassó
Priu. #

032000039551
A

Número 27, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Car-
los Javier Junque Frönich, contra Fondo de
Garantía Salarial, Isolux Wat, S.A., Emte,
S.A., y Radagast Grup, S.L., en reclamación
de demandas, seguidos con el número
742/00, se cita a la mencionada empresa
Radagast Grup, S.L., de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 10 de enero de 2001, a las
11.20 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio, en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que caso de incompare-
cencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 16 de noviembre de 2000.#

El Secretario, Adrià Gassó i Priu.#

032000040020
A

Número 28, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Ramona Díaz Mallen-
co, contra Fondo de Garantía Salarial y Scan-
ner Gestió de la Informació, S.L., en reclama-
ción de cantidad, seguidos con el número
860/2000, se cita a la mencionada empresa
Scanner Gestió de la Informació, S.L., de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 10 de
enero de 2001, a las 10.30 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.#

032000039908
A

Número 28, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos 854/2000, instruido por este Juzgado
de lo Social a instancia de Francisco Javier
Romero Castillo, contra M12 Fincas, S.L., en
reclamación de cantidad, seguidos con el
número 854/2000, se cita a la mencionada
empresa M12 Fincas, de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia

de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 10 de enero de 2001, a las
10.20 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándole
que, caso de no existir avenencia en tal acto,
el juicio, en única convocatoria, se celebrará
a continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que, caso de incompa-
recencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 9 de noviembre de 2000.#

El Secretario Judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.#

032000039909
A

Número 31, de Barcelona#

EDICTO#

Según lo acordado en los autos número
67/2000, seguidos en este Juzgado a instan-
cia de Alfonso Ruiz de Asín, contra Ciasa,
S.L., Grupo de Promotores Turísticos y Fondo
de Garantía Salarial, en relación a demanda
por el presente se notifica a Ciasa S.L., Grupo
de Promotores Turísticos en ignorado parade-
ro, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 30 de octubre de 2000, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:#

«Diligencia. En Barcelona, a treinta de
octubre de dos mil.#

La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que, con fecha 27 de octubre
de 2000, ha sido presentado el precedente
escrito, el cual queda unido a los autos; de lo
que paso a dar cuenta a su señoría ilustrísi-
ma. Doy fe.»#

«Auto de la Magistrado Jueza señora Isabel
Giménez García. En Barcelona, a treinta de
octubre de dos mil.#

Antecedentes de hecho #

Primero. £- En fecha 17 de octubre de
2000, se dictó sentencia en el presente pro-
cedimiento que seguidamente fue notificada
a las partes.#

Segundo. £- Se ha presentado con fecha 27
de octubre de 2000, escrito por la parte acto-
ra manifestando que el salario mensual bruto
con inclusión de partes era de 184.000 pese-
tas y no el de 66.256 pesetas recogido en los
hechos probados de la sentencia.#

Razonamientos jurídicos #

Único. Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los jueces y tribunales no podrán
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variar las sentencias y autos que pronuncien
después de firmarlos, pero sí aclarar algún
concepto oscuro o suplir cualquier omisión
que contengan.#

En este caso no procede la aclaración soli-
citada puesto que lo que se pretende es la
variación del hecho probado primero que no
una aclaración del mismo.#

Parte dispositiva#

Dispongo que no ha lugar a la aclaración
de sentencia.#

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que el plazo conce-
dido en la resolución aclarada para recurrirla
comenzará a contarse, en los mismos térmi-
nos, a partir de la fecha de esta notificación.#

Así lo acordó y firma la señora doña Isabel
Giménez García, Magistrado Jueza del Juzga-
do de lo Social Número 31, de Barcelona,
ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.#

La Magistrado Jueza. La Secretaria judicial.#

Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado remitiendo copia de la anterior
resolución a las partes por correo certificado
con acuse de recibo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»#

Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificacio-
nes, salvo que revistan forma de auto o sen-
tencia, se harán en estrados y para su inser-
ción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 21 de noviembre de
2000.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#

032000039880
A

Número 31, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 15 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Marta García Afonso, contra Bluquet, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad, seguidos con el número
391/2000, se cita a la mencionada empresa
Bluquet, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de enero de 2001, a las 9 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que caso de incomparecencia de
la parte demandada, podrá ser tenida por
confesa.#

Lo que se hace público por medio del

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#

032000040021
A

Número 31, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 30 de
octubre de 2000, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Cristóbal
Arroyo Cano, contra Servicios Integrales
Aeronáuticos, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial en reclamación de cantidad seguido con
el número 560/00 se cita a la mencionada
empresa Servicios Integrales Aeronáuticos,
S.L., de ignorado paradero, para que compa-
rezca ante la Sala Audiencia de este Organis-
mo, sito en esta ciudad, el próximo día 23 de
enero de 2001, a las 10.15 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#

032000040022
A

Número 31, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 30 de
octubre de 2000, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de José Car-
los Triguero Roque, contra Construcciones
Elcovi, S.L., y A.S.D.L. Construcciones, S.L.,
en reclamación de cantidad, seguidos con el
número 554/00, se cita a la mencionada
empresa A.S.D.L. Construcciones, S.L., de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,

sito en esta ciudad, el próximo día 23 de
enero de 2001, a las 10.05 horas de la maña-
na, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 15 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#

032000040023
A

Número 31, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 6 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Juan
José Martín Rodríguez, contra Novedades
Musicales y Cofrep, S.L., en reclamación de
despido, seguidos con el número 607/00, se
cita a la mencionada empresa Novedades
Musicales, S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próxi-
mo día 20 de diciembre de 2000, a las 12.20
horas de la mañana, para celebrar el oportu-
no acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio, en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debi-
damente citada, y de que, en caso de incom-
parecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 12 de diciembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.#

032000041458
A



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració de Justícia¢

¢19 / 12 / 2000¢Núm. 303 / Pàg. 94¢

Número 33, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social a instancia de José
López Fernández, contra Martí Magem, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de despido, seguido con el número 247/00,
se cita a la mencionada empresa Martí
Magem, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de enero de 2001 a las 11.15 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecen-
cia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquellas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.#

Barcelona, 16 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Luisa Molina Villal-
ba. #

032000039911
A

Número 33, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 22 de
noviembre de 2000, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de
Susana Civico Segarra y Mª del Mar Barban-
cho Fernández, contra Aluwork, S.L., y Jorge
Montero Jordán, en reclamación de cantidad,
seguidos con el número 265/00, se cita a las
demandadas Aluwork, S.L., y a Jorge Monte-
ro Jordán, de ignorado paradero, para que
comparezcan ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 22 de febrero de 2001, a las 11.20 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándoles que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirán con los medios de
prueba de que intenten valerse; advirtiéndo-
les que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de los demandados debidamente
citados, y de que, en caso de incomparecen-
cia de la parte demandada, podrá ser tenida

por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 23 de noviembre de 2000.#

El Secretario judicial, Luisa Molina Villal-
ba. #

032000040364
A

Número 33, de Barcelona#

CÉDULA DE CITACIÓN#

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 2 de
noviembre pasado, en autos instruidos por
este Juzgado de lo Social, a instancia de Fer-
nando Emilio Davila Agudo, contra Edifica-
ciones del Litoral, S.A., Explotaciones Turísti-
cas Mar d�Or, S.L., Averganyant, S.L., Explo-
taciones Turísticas Marina, S.L., Explotacio-
nes Turísticas Mar Blava, S.L., Turismo Santa
Ana, S.A., Hiberhotel, S.A., y Hotel Tahití de
Iber Otel, S.A., en reclamación de despido,
seguidos con el número 560/2000, se cita a
la mencionada empresa Hotel Tahití de Iber
Otel, S.A., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 21 de diciembre de 2000, a las 13 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecen-
cia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.#

Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.#

Barcelona, 30 de noviembre de 2000.#

La Secretaria judicial, Luisa Molina Villal-
ba.#

032000041442
A

Manresa#

EDICTE#

Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del
que es va decidir en el procés d�execució

número 30/2000, instruït per aquest Jutjat a
instàncies de Vicenç Muñoz Burgués, contra
Tècniques i Obres Manresa, S.A. (TOMSA),
es notifica a Tècniques i Obres Manresa, S.A.
(TOMSA), de la qual es desconeix el lloc on
es troba (article 59 de la Llei de Procediment
Laboral), la resolució dictada en el procés
indicat, la part dispositiva de la qual diu:#

«Diligència. Manresa, set de novembre de
dos mil.#

Faig constar que s�han practicat les investi-
gacions necessàries per trobar béns suficients
de l�executada sobre els quals fer embarga-
ment i no se n�ha obtingut cap resultat com-
plet.#

En dono compte al Magistrat i hi adjunto
aquesta resolució. En  dono fe.»#

«Proposta d�interlocutòria del Secretari
Albert Soriguera Serra. Manresa, set de
novembre de dos mil.#

Fets#

Primer. £- En el procés d�execució número
30/2000, seguit a instàncies de Vicenç
Muñoz Burgués, contra Tècniques i Obres
Manresa, S.A. (TOMSA), en data 6 de març
de 2000, es va dictar la interlocutòria que
despatxava l�execució per tal de cobrir un
total de 518.408 pessetes de principal més
pessetes d�interessos i costes provisionals.#

Segon. £- S�ha practicat, sense cap resultat
la diligència d�embargament i, després de les
investigacions necessàries, es desconeix l�e-
xistència de béns suficients susceptibles
d�embargament. Això s�ha fet saber al Fons
de Garantia Salarial.#

Fonaments de dret#

Únic. £- Els articles 247 i 273 de la LPL dis-
posen que si no es té coneixement de l�e-
xistència de béns suficients de l�executada
sobre els quals fer l�embargament s�han de
practicar les indagacions procedents i, en cas
de ser infructuoses, després d�oir el Fons de
Garantia Salarial, s�ha de dictar una interlo-
cutòria en què es declari la insolvència total
o parcial de l�executat. Aquesta insolvència
s�ha d�entendre com a provisional a tots els
efectes, fins que es coneguin altres béns de
l�executada o es realitzin els béns embargats.#

Part dispositiva#

Disposo: Declarar l�executat Tècniques i
Obres Manresa, S.A. (TOMSA), en situació
d�insolvència legal amb caràcter provisional
per import de cinc£-centes divuit mil quatre£-
centes vuit pessetes (518.408 pessetes), de
principal, més 51.840 pessetes d�interessos i
51.840 pessetes de costes. Aquesta insolvèn-
cia s�ha d�entendre a tots els efectes com a
provisional. Arxiveu les actuacions amb l�a-
notació prèvia al llibre corresponent, sense
perjudici de continuar l�execució si d�ara
endavant es coneguessin nous béns de l�exe-
cutada.#

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial i advertiu£-los que
no és ferma i que hi poden interposar recurs
de reposició en el termini de tres dies hàbils
en aquest Jutjat.#

Un cop sigui ferma, lliureu£-ne un certificat
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a la part executant perquè tingui validesa al
Fons de Garantia Salarial.#

Així ho proposo al Magistrat. En dono fe.
Conforme, el Magistrat. El Secretari.»#

La qual cosa es fa pública per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb l�advertiment que les comu-
nicacions següents s�han de fer a les estrades,
tret de les interlocutòries, les sentències o les
citacions a compareixença.#

Manresa, 17 de novembre de 2000.#

El Secretari, Albert Soriguera Serra.#

032000039670
A

Número 1, de Girona#

EDICTE DE CITACIÓ#

En virtut del que ha acordat el Magistrat
Jutge en les actuacions número 488/00, pro-
mogudes per Mª Carmen Reyes Soriano, con-
tra Market Ready Import, S.L., en reclamació
d�acomiadament, amb aquest edicte es fa
públic que l�acte de judici se celebrarà el dia
11 de gener de 2000, a les 12.30 hores, al
local del Jutjat Social Número 1, de Girona.
Així mateix, es prevé que l�acte no se sus-
pendrà per falta d�assistència de les parts.#

I perquè serveixi de citació en forma a
Market Ready Import, S.L., el parador actual
de la qual es desconeix, expedeixo aquest
edicte.#

Girona, 17 de novembre de 2000.#

El Secretari (signatura il·legible).#

032000040008
A

Número 12, de Valencia#

EDICTO#

Don Lorenzo Navarro Lorente, Secretario
del Juzgado de lo Social Número 12, de los
de Valencia,#

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue
expediente número 694/00, a instancias de
Vicenta Sampedro Pastor, contra Centro de
Negocios Hércules, S.L., en la que el día 30
de septiembre de 2000, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva dice:#

«Auto de la Magistrado Jueza señora Blan-
co Pertegaz. En Valencia, a treinta de sep-
tiembre de dos mil.#

Hechos #

Primero. £- A este Juzgado de lo Social,
correspondieron los autos número 694/00,
instados por Vicenta Sampedro Pastor, contra
Centro de Negocios Hércules, S.L., sobre
cantidad, que fue admitida provisionalmente
a trámite, al advertirse los defectos de no
acompañar certificación del preceptivo acto
de conciliación, previa ante el SMAC u órga-
no que tuviera asumida tales funciones, no
correspondiéndose además la cantidad que
reclama en la papeleta de conciliación con la

de la demanda, concediéndose al demandan-
te un plazo de 15 días hábiles para su subsa-
nación.#

Segundo. £- Ha transcurrido el plazo con-
cedido sin que aquellos defectos hayan sido
subsanados, puesto que la notificación al
demandante de la providencia de fecha 1 de
septiembre de 2000, tuvo lugar el día 7 de
septiembre de 2000, y la parte demandante
presentó escrito de subsanación el día 29 de
septiembre de 2000, en el Juzgado de Ins-
trucción Número 15, de Valencia, que se
encontraba de guardia.#

Fundamentos de derecho #

Único. El artículo 81 de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, prevé para estos
casos de advertencia al demandante de
defectos u omisiones no subsanados en el
plazo concedido, el archivo de la demanda.#

Parte dispositiva#

Archívese sin más trámite, la demanda a
que se refiere el hecho primero de esta reso-
lución.#

Notifíquese con advertencia de que este
auto puede ser recurrido en reposición, en
treinta días, ante este Juzgado de lo Social, y
en la forma prevista en el artículo 377 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.#

Así lo acuerdo, mando y firmo.»#

Y para que conste y sirva de notificación a
Centro de Negocios Hércules, S.L., que se
encuentra en ignorado paradero, así como
para su inserción en el tablón de anuncios y
publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, haciéndole saber al mismo, que
las restantes notificaciones que hayan de
efectuársele se le harán en estrados en la
forma legalmente establecida, expido el pre-
sente en Valencia, a 10 de noviembre de
2000.#

Lorenzo Navarro Lorente. #

032000040077
A

CONSORCIS#

Consorci del Parc de Collserola#

ANUNCI#

L�Assemblea General extraordinària del
Consorci del Parc de Collserola, en la seva
sessió de data 5 de desembre de 2000, va
aprovar el dictamen sobre l�admissió de l�A-
juntament de Barcelona com a nou membre
del Consorci del Parc de Collserola, d�acord
amb el previst a l�article 10.c) dels Estatuts
del Consorci.#

Atès el previst a l�article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprovà el
Reglament d�obres, activitats i serveis dels
ens locals, posat en relació amb l�article 160
del mateix Reglament, s�obre un termini d�in-
formació pública de trenta dies comptadors a
partir de l�endemà de la publicació del pre-
sent anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, durant els quals l�expedient
restarà a disposició dels interessats en horari
d�oficina (de 8 a 15 hores) a la seu del Con-
sorci del Parc de Collserola, carretera de
l�Església, 92, 08017 Barcelona, lloc on es
presentaran les possibles al·legacions. #

Si durant el citat termini no es presentessin
al·legacions, l�adhesió al Consorci del Parc
de Collserola de l�Ajuntament de Barcelona
es tindrà per definitivament aprovada.#

Barcelona, 7 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#

062000041237
A

Consorci del Parc de Collserola#

ANUNCI#

L�Assemblea General del Consorci del
Parc de Collserola, en la seva sessió de data
5 de desembre de 2000, va ratificar el Decret
de Presidència d�aquest Consorci emès en
data 25 de maig de 2000 d�aprovació del
nomenament de la Secció de Ciències Biolò-
giques de l�Institut d�Estudis Catalans i del
Club Muntanyenc Sant Cugat com entitats
integrants del Consell Consultiu del Consorci
del Parc de Collserola, de conformitat amb el
previst a l�article 5 del Reglament del Consell
Consultiu (text definitiu publicat al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, núm
58, de 8 de març de 2000).#

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l�òrgan que l�ha dictada, en el termini d�un
mes a comptar des del dia següent a la publi-
cació del present anunci.#

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia
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següent al de la recepció de la notificació
corresponent.#

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
£-silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la
resolució£- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l�endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s�entengui
desestimat.#

Barcelona, 7 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#

062000041238
A

Consorci del Parc de Collserola#

ANUNCI#

L�Assemblea General del Consorci del
Parc de Collserola, en la seva sessió de data
5 de desembre de 2000, va ratificar el Decret
de Presidència d�aquest Consorci emès en
data 1 de setembre de 2000 d�aprovació de
la modificació parcial de la Base 6 �Preus
dels serveis� de les Bases per a la percepció
de preus públics per a la venda de publica-
cions i articles i prestació de serveis del Con-
sorci del Parc de Collserola (2000£-2001).#

L�anunci amb el text íntegre de la modifi-
cació aprovada fou publicat al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, número
230, de data 25 de setembre de 2000.#

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l�òrgan que l�ha dictada, en el termini d�un
mes a comptar des del dia següent a la publi-
cació del present anunci.#

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciosos Administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.#

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
£-silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la
resolució£- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l�endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s�entengui
desestimat.#

Barcelona, 7 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#

062000041239
A

Consorci del Parc de Collserola#

ANUNCI#

L�Assemblea General del Consorci del
Parc de Collserola, en la seva sessió de data
5 de desembre de 2000, va ratificar el Decret
de Presidència d�aquest Consorci emès en
data 18 de juliol de 2000 d�aprovació defini-
tiva del text articulat de les Ordenances del
Parc de Collserola.#

L�anunci amb el text íntegre de les Orde-
nances del Parc de Collserola fou publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
número 225, de data 19 de setembre de
2000, inserint£-ne una referència al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, número
3255, de data 30 d�octubre de 2000.#

Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l�òrgan que l�ha dictada, en el termini d�un
mes a comptar des del dia següent a la publi-
cació del present anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.#

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació
corresponent.#

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
£-silenci que es produeix pel transcurs d�un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s�hagi notificat la
resolució£- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l�endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s�entengui
desestimat.#

Barcelona, 7 de desembre de 2000.#

El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.#

062000041240
A


