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1. MODIFICACIÓ A LESTAT DINGRESSOS
Partida, 87000; descripció, aplicació romanent líquid de tresoreria disponible; despe2. MODIFICACIÓ

468.844,94.

sa ptes., 78.009.234; consignació proposada ptes., 78.009.234; ingrés EUR,
468.844,94; consignació proposada EUR,

A LESTAT DE DESPESES#

PARTIDA§

DESCRIPCIÓ§

DESPESA PTES.§

CONSIGNACIÓ PROPOSADA PTES.§

DESPESA EUR§

CONSIGNACIÓ PROPOSADA EUR#

13180
16380
16580
20480
21480
21580
22080
22180
22181
22184
22280
22281
22285
22380
22682
22781
22786
22780
48980
62680
63681
21280
22786
60180
22682
22786
60180
61181
21080
21280
22786
48980
60180

RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL§
FORMACIÓ DE PERSONAL§
FONS SOCIAL§
LLOGUER DE VEHICLES§
REPARACIONS I MANTENIMENT VEHICLES§
MANT., CONSUM I ASSISTÈNCIA FOTOC.§
DESPESES DOFICINA§
CONSUM ELECTRICITAT§
CONSUM AIGUA§
VESTUARI TREBALLADORS MN§
SERVEI TELEFONIA FIXA§
POSTALS§
SERVEI TELEFONIA MÒBIL§
TRANSPORTS I MISSATGERIA§
PUBLICACIÓ ANUNCIS OFICIALS§
VIGILÀNCIA DEDIFICIS§
ESTUDIS I TREBALLS AC§
NETEJA EDIFICIS§
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A INST.§
INVERSIÓ NOVA ASS. FUNC. OP. SERVEIS§
INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASS. FUNC. OP. SERVEIS§
REPARACIÓ DEDIFICIS I DINSTAL.LACIONS§
ESTUDIS I TREBALLS PO§
INVERSIÓ NOVA EN INFR. I BÉNS ÚS GRAL.§
SERVEI DÚS PÚBLIC, DIVULG. I ED. AMB.§
ESTUDIS I TREBALLS UPDEA§
INVERSIONS EN ÚS PÚBLIC, DIVULG. I ED. AMB.§
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ BÉNS DEST. ÚS GRAL.§
REPARACIONS, MANTENIMENT DE MILLORA MEDI NATURAL§
MANTENIMENT MATERIAL ÀREES LLEURE§
ESTUDIS I TREBALLS MN§
TRANSFERÈNCIES CORRENTS INST.MILLORA MN§
INVERSIONS EN MEDI NATURAL§
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853.980§
67.880§
390.000§
133.759§
135.404§
346.991§
628.562§
58.787§
741.037§
405.747§
313.092§
228.653§
126.385§
70.063§
203.000§
737.956§
2.513.654§
242.556§
928.159§
4.111.460§
174.579§
17.095.172§
8.173.850§
1.000.000§
549.839§
14.195.763§
8.307.511§
1.002.492§
6.375.574§
2.222.277§
3.828.239§
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10.764,77§
334,80§
5.132,53§
407,97§
2.343,95§
803,91§
813,80§
2.085,46§
3.777,73§
353,32§
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2.438,59§
1.881,72§
1.374,23§
759,59§
421,09§
1.220,05§
4.435,20§
15.107,36§
1.457,79§
5.578,35§
24.710,37§
1.049,24§
102.744,05§
49.125,83§
6.010,12§
3.304,60§
85.318,25§
49.929,15§
6.025,10§
38.317,97§
13.356,15§
23.008,18§
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Segon. - Sotmetre lacord a exposició
pública durant un termini de quinze dies en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, de conformitat amb el previst als articles 158.2 i 160.4 posats en relació amb larticle 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

En cas de no presentar-se al·legacions durant
aquest termini, lacord daprovació esdevindrà definitiu.
La qual cosa es fa pública als efectes dels
articles 158.2 i 150.1 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals.

Barcelona, 7 de març de 2002.
El Secretari acctal., Ferran Torres i Cobas.

Consorci del Parc de Collserola

proppassat 24 de gener de 2002, sense que
se nhagués presentat cap.
En conseqüència, sha dentendre aprovat
definitivament el citat Reglament, el text del
qual es transcriu a continuació:
REGLAMENT REGULADOR DELS PROGRAMES

- Observar la tasca quotidiana dels educadors del parc.
- Participar en projectes educatius concrets.
- Entrar en contacte amb mestres i professors densenyaments infantil, primari i secundari.
- Experimentar, en la mesura possible, propostes dactivitats vinculades als programes
del parc.
- Rebre assessorament per establir noves
propostes no vinculades directament amb els
programes en funcionament.
- Col·laborar en el funcionament estàndard
dels centres.
- Col·laborar en la creació i execució de
nous programes.
Article 2

ANUNCI
LAssemblea General del Consorci del
Parc de Collserola va adoptar en la seva sessió de 28 de novembre de 2001, entre daltres, lacord daprovar inicialment el Reglament regulador dels programes formatius de
pràctiques als centres i altres equipaments
deducació ambiental del Consorci del Parc
de Collserola.
Lanunci dinformació pública corresponent a laprovació inicial de lesmentat
Reglament fou publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 294, de
data 8 de desembre de 2001, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, número
3535, de data 17 de desembre de 2001, al
diari El Periódico de Catalunya de data 24
de desembre de 2001 i al tauler danuncis de
lentitat.
En aquest sentit, i de conformitat amb la
data de lanunci publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, el període per a
la interposició dal·legacions va finalitzar el

FORMATIUS DE PRÀCTIQUES ALS CENTRES I ALTRES
EQUIPAMENTS DEDUCACIÓ AMBIENTAL DEL
CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

Article 1
Objectius generals
Les pràctiques destudiants en els centres i
altres equipaments deducació ambiental del
Parc de Collserola tenen com a objectius
generals:
- Lapropament dels estudiants al món del
professional de leducació ambiental.
- El benefici mutu de lestudiant i el Consorci del Parc de Collserola.
En funció dels interessos particulars de
cada Facultat, Departament o Entitat promotora, poden contribuir a:
- Introduir els estudiants en el món laboral
duna administració pública.

062002001637
A

Capacitat màxima datenció
En cap cas el nombre destudiants que
coincideixin durant un mateix període, en un
mateix centre, superarà el nombre deducadors. El nombre total destudiants al llarg del
curs pot variar en funció dels períodes de
pràctiques, menys o més llargs, que exigei-
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xen les diferents institucions i les possibilitats
dacollida dels centres.
Article 3
Durada mínima i horari de pràctiques
El període de pràctiques mínim sestableix
en 60 hores. En aquest cas, serà preferible
fer-les de forma intensiva, en dues setmanes.
Lhorari dels centres és flexible per a tots
els treballadors, amb entrada entre les 8 i les
9 h. i sortida entre les 16 i les 17 h. de la
tarda, amb una hora per dinar que sadapta a
les necessitats del grup escolar.
Cada jornada lalumne disposarà dun
període de treball individual per tal de preparar materials, informar-se, consultar amb el
tutor, etc., i dun període de participació en
les activitats educatives del centre, habitualment entre les 9.30 h. i les 16.30 h., en què
col·laborarà amb els educadors.
Article 4
Tutories
A cada alumne se li assignarà un tutor del
centre que tindrà com a missió:
- Vetllar per laprenentatge de lestudiant.
- Introduir-lo en el món laboral.
- Recomanar-li les lectures bàsiques sobre
el Parc de Collserola i leducació ambiental.
Els tutors es determinaran dacord amb
lespecialitat triada per cada estudiant:
- Didàctica del medi natural: geografia,
geologia, vegetació i fauna.
- Didàctica del medi social: història, agricultura i ramaderia.
- Administració i gestió.
- Documentació.
Article 5
Requisits
Els estudiants que acceptin fer les pràctiques al Parc de Collserola, hauran de:
- Disposar dassegurança escolar.
- Reconèixer que les relacions amb el
Consorci del Parc de Collserola no són de
tipus laboral sinó formatives.
- Comprometres a respectar la dinàmica
de treball de lequipament. Sota cap concepte la presència de lalumne pot repercutir
desfavorablement en les tasques del centre.
Article 6
Tasques previstes
Les tasques a desenvolupar pels alumnes
es decidiran entre els coordinadors dels centres deducació ambiental i els tutors de pràctiques de les institucions.
En qualsevol cas, sentén que lalumne
participarà, en la mesura de les seves capacitats, en totes les activitats que girin al voltant
de lexperiència educativa, el que pot suposar:
- Preparar el material per als grups (fotocòpies, motxilles, etc.) i revisar-lo en finalitzar
lactivitat.
- Acompanyar els grups escolars i facilitar
la tasca de leducador.
- Dirigir algunes sessions de joc amb els
infants sota supervisió de leducador.
- Facilitar els desplaçaments de les escoles

dins el centre i atendre les demandes bàsiques: espai de menjar, serveis sanitaris, etc.
- Ajudar en el desenvolupament de tasques elementals de gestió: ordenació de
materials, classificació de fitxes, etc.
- Dur a terme reparacions senzilles de
materials malmesos per lús: pintura, envernissat, etc.
Article 7
Calendari anual
Les institucions i universitats interessades
en establir convenis de pràctiques amb el
Consorci del Parc de Collserola, es posaren
en contacte amb els coordinadors dels centres deducació ambiental del Parc, visitaran
les instal·lacions i establiran les propostes
anuals (calendari, durada, nombre destudiants, objectius, sistemes de control i avaluació, etc.) de pràctiques.
En funció de les propostes rebudes, els
centres seleccionaran els alumnes admesos
segons els criteris que sespecifiquen a larticle 8. El resultat es comunicarà immediatament a les institucions i alumnes sol·licitants.
Article 8
Criteris de selecció de les propostes
Requeriment mínim:
- La temàtica dels estudis ha destar directament vinculada a leducació ambiental, al
medi natural o a la documentació i gestió.
Es valoraran positivament:
- La durada de les pràctiques.
- Lestabliment de vincles a llarg termini
entre les dues institucions.
- El nivell bàsic de formació dels estudiants.
Article 9
Compensacions econòmiques
No està previst que lentitat promotora ni
el Parc de Collserola ofereixin ni es reclamin
compensacions econòmiques en funció de
les pràctiques. En cas contrari les dues parts
subscriuran específicament un acord complementari.
El Consorci del Parc de Collserola, en cap
cas, es farà responsable de lassegurança
daccidents, de la responsabilitat civil ni de
les indemnitzacions per transport o alimentació dels estudiants i professors de la institució.
Article 10
Contraprestacions
Com a contraprestacions del temps destinat pels educadors i gestors per a la realització de les pràctiques dels estudiants, el Consorci del Parc de Collserola podrà negociar
algun tipus de contraprestació que reverteixi
positivament en el funcionament dels centres
deducació ambiental.
A efectes daquestes bases, i com a exemples, es poden considerar contraprestacions
acceptables:
- La possibilitat dutilització de la biblioteca de la institució per part dels educadors del
Parc.
- La participació de professionals de la ins-

titució en sessions de treball específiques
(públiques o privades) a Collserola.
- El lliurament de publicacions editades
pels departaments o institucions que sol·licitin les pràctiques, per al Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc de Collserola.
- La difusió dels programes educatius del
parc, etc.
Article 11
Control de presència dels estudiants
Independentment dels criteris de seguiment que estableixi lentitat promotora, els
estudiants registraran diàriament lhora darribada i sortida del centre així com lactivitat
principal que sha desenvolupat.
Article 12
Memòries i certificats
Independentment de les demandes acadèmiques, cada estudiant, en finalitzar el seu
període de pràctiques, lliurarà al centre un
resum (5 pàgines màxim) de la seva memòria-valoració personal de les pràctiques.
Els centres deducació ambiental lliuraran
als estudiants un certificat de pràctiques on
es farà constar els tipus dactivitat que han
desenvolupat i el nombre dhores dedicades.
Les còpies dels dos documents, amb el
control personal de presència, sadjuntaran a
lexpedient corresponent.
Disposició final
El present Reglament entrarà en vigor als
quinze dies de la seva publicació al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
La qual cosa es fa pública als efectes del
previst a larticle 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual saprovà el Reglament
dobres, activitats i serveis dels ens locals i a
larticle 196.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual saprovà el
Reglament dOrganització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant
lòrgan que lha dictada, en el termini dun
mes a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
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 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 dun
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que shagi notificat la resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a
comptar des de lendemà del dia en què el
referit recurs de reposició sentengui desesti-
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mat.
Barcelona, 5 de març de 2002.
El Secretari acctal., Ferran Torres i Cobas.
062002001613
A

EMPRESES I SOCIETATS
Forum, S.A.
Foment de la Rehabilitació Urbana
de Manresa, S.A.
CONCURRÈNCIA DOFERTES

Consorci de la Zona Franca
de Barcelona
ANUNCI
Finalitzat el contracte dobra de Construcción de la nave B.2.2 urbanización parcela del Parc Logístic, situada al Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona i que va
ser adjudicat a Isolux Wat, es fa públic, als
efectes de devolució de la fiança i per la cancel·lació de les retencions, per a què en el
termini de quinze dies puguin presentar
reclamacions els que creguin que tenen
algun dret exigible a lesmentat contractista
per a raó del contracte garantitzat.
Barcelona, 18 de març de 2002.
El Director general del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Jordi Toboso
Magrans.

Objecte: Contractació pel sistema de concurs de la següent obra:
Reforma i adaptació despais dels CEIP
Renaixença i Serra i Húnter de Manresa com
a escoles bressol municipals.
Les característiques de la licitació, els
requisits i els continguts de les ofertes, estan
especificats al plec de clàusules.
Informació i documentació: Els interessats
podran adquirir la documentació a la Copisteria Sarrió, del c/ Saclosa, 21 de Manresa,
tel. 93.872.79.98.
Presentació dofertes: Fins a les 13 hores
del dia 28 de març de 2002, a la seu de
Forum, S.A. (Plaça Immaculada, 3, bx. Manresa).
Limport daquest anunci anirà a càrrec de
ladjudicatari.
Manresa, març de 2002.
El Gerent, Josep Armengol Tatjé.
022002005076
A

062002001724
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Societat Municipal Barcelona Gestió
Urbanística, S.A.
ANUNCI
En relació a lexpedient 02-C28-05 relatiu
al concurs per a ladjudicació del contracte
d obres definides en el projecte de perllongament estructura de cobertura Ronda del
Mig, tram entre c/ Quetzal i lavinguda del
Carrilet, quin anunci es va publicar en aquest
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en data 16 de
març de 2002, mitjançant el present anunci,
es comunica que lhora dobertura de les proposicions econòmiques de les obres fixada
per les 9:45 del dia 5 dabril de 2002, es canvia a les 13:15 hores de la data esmentada.
Barcelona, 19 de març de 2002.
El Conseller Delegat, Alfredo J. Juan i
Andrés.
022002005244
A

Societat Municipal Barcelona Gestió
Urbanística, S.A.
ANUNCI
En relació a lexpedient 02-G42-19 relatiu
al concurs per a ladjudicació del contracte
dobres definides en el projecte durbanització de lespai 3, arranjament de la mitgera de
lespai 5 i portes metàl·liques de tancament
als espais 2, 3, 4 i 5 del Clot de la Mel, quin

anunci es va publicar en aquest BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en data 16 de març de
2002, mitjançant el present anunci, es comunica que lhora dobertura de les proposicions econòmiques de les obres fixada per
les 9:30 del dia 5 dabril de 2002, es canvia a
les 13:00 hores de la data esmentada.
Barcelona, 19 de març de 2002.
El Conseller delegat, Alfredo J. Juan i
Andrés.
022002005243
A

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
ANUNCI
Anunci per la publicació al BUTLLETÍ OFIPROVÍNCIA per les campanyes de
comunicació dels Mini Punts Verds.
Títol: La Gerència de Tractament i Selecció de Residus, S.A. TERSA, convoca a concurs obert les campanyes de comunicació,
difusió i educació ambiental per a la implantació dels Mini Punts Verds, a la Ciutat de
Barcelona.
Nombre i característiques: Es realitzarà lexecució de la campanya de comunicació,
difusió i deducació ambiental sectoritzada
per districtes, en funció del número dhabitants potencialment usuaris daquestes
instal·lacions. Queda exclòs el disseny i limpressió. Les característiques seran dacord
amb les condicions tècniques establertes en
el plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques particulars.
Termini de lliurament: El subministrament
sha de fer a mida que es portin a terme els
diferents Mini Punts Verds i el termini dinici
és dun mes a partir de la data de la comanda.
Condicions de pagament: 90 dies/dia 25.
Factura acceptada.
Admissió de les propostes: Les persones
interessades en participar, hauran de demanar a partir daquesta publicació, clàusules
administratives, econòmiques, tècniques i
qualsevol altra informació a les oficines de
TERSA, Ctra. Centre Emissors, km. 1, 08050 Gavà, Barcelona. Telèfon 93.638.34.83,
demanar per Sra. Montse García de 9 a 14
hores.
Presentació dofertes: Presentaran les ofertes a ladreça a dalt indicada en un termini
màxim de 15 dies a partir lendemà de la
publicació daquesta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP).
Sant Adrià de Besòs, març de 2001.
El Director-Gerent, Francesc Gatuellas i
Guillén.
CIAL DE LA
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