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MATRÍCULA§PRECEP.§ORD.§LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§NOM I COGNOMS§ IMPORT#

§ 63.4D§ OUVP§ PG COLOM, 0021§ 24-06-04§ 05.50§ ZIAFAT* ABBAS§ 150,25#
§ 63.4D§ OUVP§ RAMBLA, 0027§ 04-07-04§ 04.40§ ZIAUL*BHATTI MUSTFFA§ 150,25#

MATRÍCULA§PRECEP.§ORD.§LLOC DELS FETS§ DATA§ HORA§NOM I COGNOMS§ IMPORT#

§ 63.1B§ OUVP§ PL CATALUNYA, 0005§ 24-06-04§ 00.15§ ZOUAOUI* MUSTAPHA§ 120,20#
§ 63.4D§ OUVP§ PTJA BARCELONETA, S/N§ 02-07-04§ 12.20§ ZULFIOUAR* ALI§ 150,25#

022004021461
A

Barcelona

ANUNCI CONCURS

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

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

c) Núm. d�expedient: 20040746.
Núm. de contracte: 04003401.

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

determinar i implantar la base de dades de
plans de regulació i centralització de semà-
fors a les cruïlles semaforitzades de Barcelo-
na, durant els anys 2004 i 2005.

b) Lloc d�execució: Barcelona.
c) Termini d�execució: A partir de l�1 de

desembre de l�any 2004, o altrament el que
es fixi en la formalització del contracte i com
a màxim fins al 30 de maig de 2005.
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació

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

4. Pressupost base de licitació
Import total: 119.470,52 EUR IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de

2004: 31.262,53 EUR, IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de

2005: 88.207,99 EUR, IVA inclòs.
5. Garanties

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

cació.
6. Informació

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

b) Domicili: Plaça Carles Pi i Sunyer, núm.
8-10, 2 ª planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona-
08002.

d) Telèfon: 93.402.35.04 i 93.402.39.99.
e) Telefax: 93.402.33.90.
f) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14

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

a) Lloc: Copisteria Miracle.

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

08002.
d) Telèfon: 93.317.12.26.
e) Data límit d�obtenció de documents:

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

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

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

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

c) Lloc de presentació: Registre situat a la
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i
Control de Recursos del Sector de Seguretat i
Mobilitat (Plaça Carles Pi i Sunyer, s/n 2a.
planta de Barcelona) o en qualsevol altre ofi-
cina del Registre General. Si l�últim dia és
festiu a la localitat de l�òrgan de contractació,
s�entendrà prorrogat el termini fins el primer
dia hàbil següent.
10. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Sector de Seguretat i Mobilitat.
b) Domicili: Plaça Carles Pi i Sunyer, núm.

8-10, 3ª planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona-

08002.
d) Data: A partir del segon dia hàbil

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

11. Despeses d�anuncis
A càrrec de l�adjudicatari.
Barcelona, 29 d�octubre de 2004.
La Secretària delegada, Montserrat Oriol i

Bellot.

022004021670
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sector d�Urbanisme Direcció d�Actuació
Urbanística es segueix expedient, incoat per
Telefónica España Sau, per a la concessió de
llicència ambiental per l�exercici de l�activitat
de Central de Telecomunicacions i Oficines
en el local situat a C. Bordeus, 14, (Exp. 00-

2003-0143).
D�acord amb el que estableix l�article 50

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

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

Barcelona, 25 d�octubre de 2004.
La Secretària Delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022004021692
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sector d�Urbanisme Direcció d�Actuació
Urbanística es segueix expedient, incoat per
Auna Telecomunicaciones, S.A. per a la con-
cessió de llicència ambiental per l�exercici de
l�activitat de Estació base telefonia fixa, en el
local situat a C. Josep Soldevila, 55, (Exp. 00-
2001-0305).

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

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

Barcelona, 25 d�octubre de 2004.
La Secretària Delegada, p.d., Natàlia

Amorós i Bosch.

022004021694
A

El Brull

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament del Brull, en la ses-
sió del dia 25 d�octubre de 2004, ha adoptat,
entre altres, els acords següents:

�Primer. - Aprovar inicialment l�Orde-
nança sobre la incorporació de sistemes de
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captació d�energia solar tèrmica als edificis i
construccions situats en el terme municipal.

Segon. - El text d�aquesta ordenança és el
mateix que apareix publicat en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm.
159, del 3 de juliol de 2004, pàgines 21 a 24
i al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 133, del 12 de juliol de 2004, pàgines
12 a 15.

Tercer. - Sotmetre l�expedient als tràmits
d�informació pública i audiència dels possi-
bles interessats, mitjançant una publicació en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
tauler municipal d�anunci, per un període de
trenta dies, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.

Quart. - En cas de no haver-hi cap recla-
mació o suggeriment l�acord inicial esde-
vindrà definitiu, es trametrà el text íntegre de
l�Ordenança a la Subdelegació del Govern
de l�Estat i a la Direcció General d�Adminis-
tració Local del Departament de Governació
i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l�anunci d�aprovació definitiva, fent
referència al text íntegre publicat pel Consell
Comarcal d�Osona.�

L�expedient podrà consultar-se a la Secre-
taria de l�ajuntament durant el termini de
trenta dies hàbils, a comptar des del següent
a la data en què es produeixi la darrera publi-
cació oficial d�aquest anunci de les dues pre-
vistes: al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

El Brull, 26 d�octubre de 2004.
L�Alcalde, Josep Muntal Rovira.

022004021532
A

Cabrera d�Igualada

EDICTE

Edicte de notificació de l�acord inicial
d�imposició de contribucions especials del
projecte Urbanització Castell de Cabrera 2ª
Fase.

Havent-se intentat la notificació de l�acord
inicial d�imposició i ordenació de contribu-
cions especials com a conseqüència de l�o-
bra Urbanització Castell de Cabrera 2ª Fase,
als subjectes passius que es relacionen a con-
tinuació i que per diversos motius no la van
rebre; atès allò que preveu l�article 59.4 de la
Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació
parcial de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es dóna coneixement als interessats
que es relacionen als efectes d�examen de
l�expedient que romandrà a la seva disposi-
ció en les oficines municipals durant el termi-
ni de trenta dies hàbils a comptar des de l�en-
demà d�aquesta publicació.

Contra aquest acord, que esgota la via
administrativa de conformitat i amb lo que

estableix l�article 157.2 de la Llei 8/1987, de
15 d�abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i d�acord amb lo que disposa l�ar-
ticle 116 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú, es pot interposar recurs de
reposició davant el Ple d�aquest Ajuntament
en el termini d�un mes a comptar des del dia
següent de la recepció d�aquesta notificació
o bé directament recurs contenciós Adminis-
tratiu del Tribunal Superior de justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció
d�aquesta notificació. No obstant es pot inter-
posar qualsevol altre que consideri oportú.
Relació subjectes passius per notificar
mitjançant edicte de l�acord d�imposició de
contribucions especials del projecte
Urbanització Castell de Cabrera 2ª Fase
Jacinto Foix Espiu.

C) St. Martí, 100.
Cerdanyola de Vallès.
Objecte tributari: par. 7A.
Import: 13.224,67 EUR.

Carmen Navarro Codina.
C) Barcelona.
Esparreguera.
Objecte tributari: par. 23.
Import: 8.691,24 EUR.

Manuel Sousa Diaz.
CT. Cornella a Fogars Tordera, 8 Pbj.
Sant Vicent de Montalt.
Objecte tributari: par. 31.
Import: 7.712,67 EUR.

Manuel Sousa Daz.
CT. Cornella a Fogars Tordera, 8 Pbj.
Sant Vicent de Montalt.
Objecte tributari: par. 32.
Import: 7.314,82 EUR.

Isabel Tortosa Fuentes.
Cl Cerdanya, 7.
Rubí.
Objecte tributari: par. 72.
Import: 9.245,08 EUR.

Bernard Halbech Vambrie.
Cl Esperanza, 31.
Barcelona.
Objecte Tributari: par. 99.
Import: 5.139,01 EUR.

Ana Mª Puiggros Guerendiain.
Rd. General Mitre, 7 3 1.
Barcelona.
Objecte tributari: par. 100.
Import: 15.302,45 EUR.

Alicia Montero Pérez.
Cr. Raval, 1 02, 3.
Corbera de Llobregat.
Objecte tributari: par. 101.
Import: 14.811,61 EUR.

Alicia Montero Perez.
Cr. Raval, 1 02, 3.
Corbera de Llobregat.
Objecte tributari: par. 111.
Import: 15.333,79 EUR.

Bastus Castell Enrique, Herencia Jacent.
Ps. Triomf, 70 pal 2.
Barcelona.
Objecte tributari: par. 128.

Import: 6.956,20 EUR.
María Leonor Batlle.

Cr. Mossèn J. Verdaguer, 22.
Cornella de Llobregat.
Objecte tributari: par. 201.
Import: 7.305,87 EUR.

Jacinto Soldevila García.
Rb. Modolell, 1 1 1.
Viladecans.
Objecte tributari: par. 210.
Import: 7.375,06 EUR.
Cabrera d�Igualada, 27 d�octubre de 2004.
L�Alcalde-President, Salustià Monteagudo

García.

022004021533
A

Cabrera de Mar

EDICTE

L�Ajuntament, en sessió ordinària del Ple
Municipal del dia vint-i-vuit de setembre de
dos mil quatre, va aprovar inicialment la
ordenança número 45, reguladora per a
llicències d�edificació i usos del sòl.

L�esmentada modificació de la ordenança
inicialment aprovada es sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies a comptar de
l�endemà de la publicació del present Edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal
que les persones interessades puguin presen-
tar les al·legacions i suggeriments que tinguin
per convenient.

Cas que durant el termini d�informació
pública no es presentés cap reclamació o
suggeriment, l�acord d�aprovació inicial esde-
vindrà definitiu, sense necessitat d�adoptar
nou acord al respecte, procedint-se en aquest
cas a la publicació de l�acord i text íntegre de
les modificacions de l�ordenança en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes de la
seva executivitat i entrada en vigor.

Cabrera de Mar, 22 d�octubre de 2004.
L�Alcalde, Carles Rocabert i Shelly.

022004021454
A

Cabrera de Mar

EDICTE

L�Ajuntament, en sessió ordinària del Ple
Municipal del 28 de setembre de 2004, va
aprovar inicialment la modificació de la
ordenança número 22 Reguladora de la taxa
pel subministrament d�aigua, gas i electrici-
tat, en el seu annex de tarifes en la taxa per al
subministrament d�aigua i en la taxa per als
treballs de manteniment i instal·lació d�esco-
meses.

L�esmentada modificació de la ordenança
inicialment aprovada es sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies a comptar de
l�endemà de la publicació del present edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, per tal
que les persones interessades puguin presen-




