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#
Administració Local#
¢

s’acorda incorporar, a la Plantilla de Personal
del Museu, amb la denominació de Director£
-Gerent, la plaça corresponent, a cobrir mitjançant contracte laboral especial d’alta direcció, amb una dotació pressupostària anual de
9.001.494 PTA desglossades en: una retribució bruta mensual de 480.125 PTA de salari,
més 7.745 PTA per trienni, a raó de catorze
pagues i a la quantitat de 2.171.314 PTA
corresponents a la quota patronal de cotització
a la Seguretat Social”.#
Durant 15 dies d’exposició al públic els
interessats podran examinar£
-lo i presentar
reclamacions que serien resoltes per l’Ajuntament Ple i si no se’n presenten es considerarà
definitivament aprovat.#
Badalona, 27 d’octubre de 1999.#
L’Alcaldessa£
-Presidenta del Consell Rector
del Museu de Badalona, Maite Arqué i Ferrer.#
0699037287
A

Balsareny#
EDICTE#
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 7 d’octubre de 1999, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
Fiscal número 19, reguladora de la taxa per
ensenyaments especials en establiments municipals, concretament en el que respecta a l’annex de tarifes de l’escola de música, de teatre
i d’anglès pel curs 1999£
-2000.#
D’acord amb l’article 37 del Decret 179/95,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic el mencionat projecte durant
un termini de trenta dies a comptar des de
la publicació d’aquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant el qual els interessats el podran examinar i formular£
-hi les
al·legacions pertinents. En cas de no presentar£
-se’n s’entendrà definitivament aprovat.#
Balsareny, 25 d’octubre de 1999.#
L’Alcalde, Jaume Rabeya i Casellas.#
0299037124
A

Barberà del Vallès#
EDICTE#
En compliment del que disposa l’article 17
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que
l’Ajuntament, en sessió del Ple de data 14 d’abril de 1999, ha aprovat per majoria absoluta,
entre altres acords els següents:#
Primer. £
– Aprovar provisionalment per a
l’exercici del 2000 i següents, la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació
es relacionen:#
2. Ordenança reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.#
3. Ordenança reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques.#
6. Ordenança reguladora de la Taxa per
l’expedició de documents administratius.#

7. Ordenança reguladora de la Taxa per
Llicències Urbanístiques.#
9. Ordenança reguladora de la Taxa per
recollida d’escombraries.#
10. Ordenança reguladora de la Taxa per
la concessió de Plaques, Tabletes, Patents i
d’altres anàlogues.#
12. Ordenança reguladora de la Taxa per
prestacions de la Policia Municipal.#
13. Taxa pel servei de Mercats Municipals
i Mercadet setmanal.#
14. Taxa pel servei de Llars d’infants municipal.#
15. Taxa per l’ocupació del Vòl, Subsòl de
la via pública.#
16. Taxa per aparcaments i parada de vehicles en la via pública.#
17. Taxa per l’entrada de Vehicles.#
18. Taxa pel servei d’Instal·lacions Esportives municipals.#
19. Taxa per l’estacionament de Vehicles
a les Vies Públiques.#
20. Ordenança reguladora dels Preus
Públics: Annex 1: Aparcament Mercat 11 de
setembre; Annex 2: Preu Públic Emissora
Municipal; Annex 3: Preu Públic Revista d’informació Local; Annex 4: Prestació de treballs
de construcció de claveguerons per l’ús de
la xarxa general de clavegueram; Annex 5:
Plantació d’arbrat.#
Segon. £
– Derogar, amb efectes de 1 de gener
del 2000, les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:#
Ordenança número 8. Taxa per llicències
d’obertura.#
Ordenança número 21. Preu públic per serveis culturals, socials i sanitaris.#
Tercer. £
– Imposar les noves taxes i preus
públics així com aprovar les Ordenances reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:#
Ordenança número 8. Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.#
Ordenança número 20: Annex 6. Preu
públic aparcament Pss. Dr. Moragas.#
Ordenança número 21. Preu públic per la
prestació de serveis culturals i juvenils.#
Ordenança número 22. Preu públic per la
prestació de serveis socials.#
Els expedients tramitats per a l’adopció dels
acords anteriors, així com les Ordenances fiscals que es modifiquen i s’aproven de nou
s’exposaran al públic per termini de trenta dies
hàbils comptats des del dia següent al de la
publicació del present anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#
Durant el període d’exposició pública de
les Ordenances, els interessats podran examinar l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.#
En cas de no haver£
-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.#
Barberà del Vallès, 28 d’octubre de 1999.#
El Regidor delegat d’Hisenda, Lluís Monge
Presència.#
0299037057
A

Barcelona#
ANUNCI#
L’Alcaldia amb data 8 d’octubre de 1999,
va adoptar la següent resolució:#
«Contractar, en virtut del concurs celebrat,
amb ICICT, S.A., el contracte número
99003156 d’obres per a la revisió de 800 instal·lacions de combustió, per un termini d’execució de sis mesos des de l’1 d’octubre de
1999 fins el 31 de març del 2000, per un
import de 4.012.822 pessetes (impost del valor
afegit inclòs); Declarar la improcedència de
la revisió de preus d’acord amb allò establert
a la clàusula 9a del Plec de clàusules; Autoritzar, la quantitat de 4.012.822 pessetes (l’IVA
inclòs); Aplicar, la despesa segons el Decret
de l’Alcaldia de 11 de juny de 1999; Disposar
l’abonament de la quantitat de 2.006.411 pessetes (l’IVA inclòs) amb càrrec a la consignació
pressupostària 227.06£
-413.10£
-03.01 del pressupost corresponent a 1999 a l’empresa adjudicatària previ la presentació de les certificacions cursades pel tràmit reglamentari i en
quant a la resta de 2.006.411 pessetes, amb
càrrec a la partida que en el seu dia especifiqui
el pressupost de l’any 2000; Requerir a l’adjudicatària perquè en el termini dels quinze
dies següents a la data en que rebi la notificació d’aquest Decret, acrediti haver constituït la garantia definitiva de 193.800 pessetes, i perquè comparegui el seu legal representant el dia i hora que se li indiqui per tal
de formalitzar el contracte; i Donar Compte
a la Comissió de Medi Ambient i Serveis
Urbans.»#
Barcelona, 25 d’octubre de 1999.#
La Secretària delegada, Elena Ariza i Cardenal.#
0299037028
A

Barcelona#
ANUNCI#
Correcció d’errades de l’anunci publicat al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 181,
Pàg. 25 a 27, de data 30 de juliol de 1999,
relatiu a l’aprovació de l’annex sobre captació
solar tèrmica de l’Ordenança General del
Medi Ambient Urbà:#
£
—Al paràgraf tercer, on diu: ”sobre captació
solar tècnica de l’Ordenança General del
Medi Ambient Urbà”, ha de dir: ”sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança General
del Medi Ambient Urbà”.#
£
—La numeració dels articles no és correcta,
el que figura amb el número 13 (Irradiació
solar) correspon al número 12, renumerar a
partir d’aquest article en endavant.#
£
—On diu: ”i tenir£
-lo per aprovat definitivament”, a continuació ha de dir: «L’entrada
en vigor de l’annex sobre captació solar tèrmica serà a l’any de la seva publicació”.#
Barcelona, 25 d’octubre de 1999.#
El Secretari general, Romà Miró i Miró.#
0299037093
A

