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(en lletres i xifres). (En dita quantitat s’inclou
l’Impost sobre el Valor Afegit).#

Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cada una
de les condicions exigides per a contractar
amb l’Administració i que no està incurs en
cap prohibició per a contractar, conforme als
articles 15 a 20 de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, la qual cosa
provarà, si se li adjudica el contracte, segons
el que preveu l’article 21.5 de la citada llei.#

Lloc, data i signatura del licitador.»#
g) Obertura de proposicions econòmi-

ques: El cinquè dia hàbil següent a aquell en
què acabi el termini de presentació de pro-
posicions, a les 10 hores, a la Casa Consis-
torial. Si coincidís en dissabte s’efectuarà el
proper dia hàbil.#

Ripollet, 1 de juny de 1999.#
L’Alcalde, Carles Ferré Cuscó.#

0299024800
A

Sant Adrià de Besòs#

EDICTO#
La Tenencia de Alcaldía del Área de Eco-

nomía y Hacienda, mediante Decreto de fecha
14 de junio de 1999 ha procedido a la apro-
bación del padrón correspondiente a la Tasa
del Mercado de Abastos relativo al 2º trimestre
del ejercicio 1999, así como al padrón corres-
pondiente al Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas relativo al 1er trimestre de 1999, pro-
cediéndose a la exposición al público a efectos
de reclamacions y examen.#

Sant Adrià de Besòs, 14 de junio de 1999.#
El Teniente de Alcalde, Domingo Soto

Valdezate.#
0299025222

A

Sant Andreu de la Barca#

EDICTE#
Per aquest Ajuntament s’ha intentat infruc-

tuosament notificar individualment en la for-
ma prevista en l’article 59 de la Llei 30/1992
de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
de 26 de novembre, i en l’article 105 de la
Llei 230/1963 General Tributària, modificat
per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre
Social, a les persones que a continuació es
relacionen, per les liquidacions tributàries que
es detallen, aprovades per la comissió de
govern d’aquesta corporació, essent l’òrgan
responsable de la seva tramitació el Depar-
tament de Gestió Tributària.#

A aquests efectes es requereix als subjectes
passius obligats al pagament de les liquida-
cions tributàries a l’objecte de que compa-
reguin per ser notificats en aquestes depen-
dències municipals en el termini de deu dies,
comptadors des de l’endemà d’aquesta publi-
cació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Transcorregut aquest termini sense que el sub-
jecte passiu hagi comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes des del
dia següent al del venciment del termini assen-
yalat per comparèixer.#
CONCEPTE: IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS#
Número liquidació: 259/99.#

Subjecte passiu: Molinero Caballero,
Manuel.#
Objecte tributari: Granada, 44, todos.#
Import: 168.079 pessetes.#

Número liquidació: 105/99.#
Subjecte passiu: Nueno Laguna, Pascual.#
Objecte tributari: Guatemala, 13, 4t 3a.#
Import: 83.746 pessetes.#

Número liquidació: 164/99.#
Subjecte passiu: Fernández Jiménez, Lore-
to.#
Objecte tributari: Esport, 25, 4t 4a.#
Import: 141.689 pessetes.#

Número liquidació: 256/99.#
Subjecte passiu: Promociones Ludas, S.L.#
Objecte tributari: Charly Rivel, 5, todos.#
Import: 82.289 pessetes.#

Número liquidació: 222/99.#
Subjecte passiu: Alcocer Valero, Rafaela.#
Objecte tributari: Sant Jordi, 5, 7è 1a.#
Import: 73.595 pessetes.#

Número liquidació: 185/99.#
Subjecte passiu: Pérez Sevilla, Consuelo.#
Objecte tributari: Esport, 25, 1r 4a.#
Import: 52.621 pessetes.#

Número liquidació: 788/99.#
Subjecte passiu: Romero Beriain, Juan Anto-
nio.#
Objecte tributari: Generalitat, 1, 3r 5a.#
Import: 30.929 pessetes.#

CONCEPTE TRIBUTARI: IMPTO. ACTIVITATS
ECONÒMIQUES#
Número liquidació: 0098AE000070.#

Subjecte passiu: Pinturas Hermanos Rol,
S.C.P.#
Objecte tributari: 1£-505.1 Revestiments
exteriors i interiors.#
Import: 3.996 pessetes.#

Número liquidació: 0098AE000078.#
Subjecte passiu: R£-98, S.C.C.L.#
Objecte tributari: 1£-346 Fabricació de llums
i material d’enllumenat.#
Import: 642 pessetes.#

Número liquidació: 0098AE000025.#
Subjecte passiu: Corporación Macara Blan-
ca, S.L.#
Objecte tributari: 1£-616.2 Comerç a l’en-
grós de ferro i acer.#
Import: 87.536 pessetes.#

Número liquidació: 32(04)97.#
Subjecte passiu: Escola Catalana d’Automo-
ció, S.L.#
Objecte tributari: 1£-9313 Ensenyament
Batxillerat FP i COU.#
Import: 80.497 pessetes.#

CONCEPTE TRIBUTARI: ESCOMBRARIES
DOMICILIÀRIES#
Número liquidació: 1998/4493; 4495; 4497;

4499; 4500.#
Subjecte passiu: Álvarez Martínez, Gerva-

sio.#
Objecte tributari: Rector Joanico, 70, en.
02.#
Import: 28.710 pessetes.#

CONCEPTE TRIBUTARI: CLAVEGUERAM#
Número liquidació: 1998/4494; 4496; 4498.#

Subjecte passiu: Álvarez Martínez, Gerva-
sio.#
Objecte tributari: Rector Joanico, 70, en.
02.#
Import: 2.515 pessetes.#

Número liquidació: 1998/3599.#
Subjecte passiu: Santos Cortés, José
Manuel.#
Objecte tributari: Parque Vall Palau, 4, 1r
3a.#
Import: 910 pessetes.#
Sant Andreu de la Barca, juny de 1999.#
El Secretari (signatura il·legible).#

0299023870
A

Sant Andreu de la Barca#

EDICTE#
L’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu

de la Barca ha dictat en data 22 de maig de
1999 la resolució següent:#

Primer. £– Aprovar definitivament el Projecte
de Compensació del sector 1, promogut per
la Junta de Compensació.#

Segon. £– Comunicar£-ho als interessats als
efectes adients.#

Tercer. £– Requerir a la Junta de Compen-
sació per la formalització de les cessions deri-
vades del Projecte.#

Sant Andreu de la Barca, 15 de juny de
1999.#

L’Alcalde, Manel Enric Llorca Ibáñez.#
0299023929

A

Sant Boi de Llobregat#

ANUNCI#
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària

que tingué lloc el dia 26 de març de 1999,
va aprovar inicialment el Reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell de l’Es-
port, que s’adjunta en annex. S’ha sotmès a
informació pública al tauler d’anuncis, al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i com que no
s’hi ha presentat cap al·legació es considera
aprovat definitivament.#

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.#

Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu inter-
posar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.#

No obstant això, podreu interposar£-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.#
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CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
DE SANT BOI DE LLOBREGAT#
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT #
Exposició de motius#

La participació ciutadana és el dret de les
persones, entitats i associacions a intervenir
en els assumptes públics, així com en el procés
de presa de decisions.#

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va
acordar, fa anys, crear una sèrie de mecanis-
mes participatius destinats a desenvolupar la
nostra democràcia municipal. El Reglament
orgànic municipal (ROM), a l’article 103, esta-
bleix que el Ple de l’Ajuntament podrà acordar
la creació de consells sectorials com a òrgans
consultius i d’assessorament. El mateix ROM
estableix, a l’article 104, que seran funcions
dels consells sectorials l’assessorament, la
informació, la col·laboració i la participació
en els assumptes propis del seu àmbit d’ac-
tuació.#

El dret dels ciutadans a participar en els
assumptes públics proclamats a l’art. 23 de
la Constitució, ha estat recollit i desenvolupat
per la legislació reguladora del règim local
de la següent manera:#

£—En els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985,
del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en relació amb l’àmbit estatal.#

£—En els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987,
del 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic.#

£—En la secció tercera, articles 103 a 105
del Reglament orgànic municipal de l’Ajun-
tament de Sant Boi.#

Aquests articles instrumenten dos mecanis-
mes bàsics per potenciar i facilitar la parti-
cipació dels ciutadans en la gestió dels
assumptes municipals:#

£—La creació d’òrgans territorials de gestió
descentralitzada per afavorir la intervenció
ciutadana en tots els temes d’actuació muni-
cipal.#

£—La creació d’òrgans de participació sec-
torial per afavorir la intervenció ciutadana en
relació a l’actuació municipal en un àmbit
concret.#

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Boi, fent
ús d’aquestes facultats, i assumint la impor-
tància del paper de l’esport en tots els ámbits
de la vida de la ciutat, tant pel seu pes social,
com econòmic i d’imatge col·lectiva, consi-
dera molt important la creació d’un canal de
participació d’aquest sector en aquelles qües-
tions municipals referides a la seva realitat i
problemàtica social. Aquest canal es concre-
tarà mitjançant un consell municipal de caràc-
ter consultiu i d’assessorament, que enriquirà
l’activitat municipal, en la mesura en què l’A-
juntament accedeixi a una via de diàleg esta-
ble amb les persones i associacions que
coneixen amb més profunditat la realitat espe-
cífica de l’esport de Sant Boi.#

Amb aquesta finalitat es dicta el reglament
intern següent:#
TÍTOL I#
DISPOSICIONS GENERALS #
Article 1#
Constitució i naturalesa jurídica#

El Consell Municipal de l’Esport de Sant
Boi de Llobregat és un òrgan permanent de
participació ciutadana de caràcter consultiu
i d’assessorament, creat d’acord amb el que
disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya i la secció tercera, art. 103 a 105
del Reglament orgànic municipal de l’Ajun-
tament de Sant Boi.#
Article 2#
Objecte del Consell Municipal de l’Esport#

A) El Consell Municipal de l’Esport té com
a objectius servir d’òrgan consultiu i d’asses-
sorament de l’Ajuntament de Sant Boi així com
d’instrument de participació del món esportiu
del municipi; en concret pel que fa a aquelles
competències i funcions que signifiquin una
millora de la dotació de serveis i equipaments
esportius dels ciutadans de Sant Boi. El Consell
també s’ocuparà de vetllar perquè la igualtat
d’oportunitats en l’accés de la pràctica espor-
tiva sigui una realitat i que aquest principi esti-
gui present en la política i accions municipals.#

B) El Consell Municipal de l’Esport de Sant
Boi es justifica per la importància d’aquest sec-
tor en la vida de la ciutat, pel seu pes social
i econòmic, així com per la seva capacitat
de representar de forma consensuada la comu-
nitat.#
Article 3#
Finalitats#

1. Per fer efectiu l’objecte del Consell
Municipal de l’Esport de Sant Boi de Llobregat,
la seva activitat es dirigirà a aconseguir les
següents finalitats:#

a) Estimular la participació i l’associacio-
nisme esportiu, facilitant la informació, l’o-
rientació, la difusió, el suport i l’assessorament
adients.#

b) Conèixer i debatre les actuacions muni-
cipals que contribueixin a promoure l’activitat
física i esportiva en tots els àmbits i sectors
socials.#

c) Ser l’òrgan de consulta, tenint en compte
els seus suggeriments, abans que els òrgans
municipals debatin i aprovin assumptes d’es-
pecial incidència en aquest sector, així com
en els processos d’elaboració d’ordenances
que afectin l’esport i l’activitat física, tant en
els períodes d’informació expressa, com en
els mateixos treballs d’elaboració d’aquestes
ordenances.#

d) Promoure i difondre les actuacions
municipals que contribueixin efectivament a
convertir la igualtat d’accés a la pràctica espor-
tiva en igualtat de fet.#

e) Impulsar la coordinació, la col·laboració
i la cooperació entre les associacions, les enti-
tats i les institucions, ja siguin públiques o
privades, que realitzin activitats per a la pro-
moció de l’esport.#

f) Estudiar i emetre informes sobre temes
d’interès per a l’esport i l’activitat física, per
tal de contribuir a l’ aparició de canvis que
ens portin a una societat més justa, solidària
i igualitària.#

g) Fomentar la prestació de serveis espor-
tius a partir de l’estudi de la seva situació i
necessitats reals.#

2. El Consell Municipal de l’Esport té un
caràcter consultiu i d’assessorament. Les seves
funcions s’exerciran mitjançant l’elaboració
d’informes, dictàmens i demandes que tindran
rang de recomanació per als òrgans del govern
municipal.#
Article 4#
Atribucions#

Els àmbits on el Consell Municipal de l’Es-
port actuarà són aquells que tinguin una rela-
ció, directa o indirecta, amb l’activitat física
i l’esport, així com amb l’associacionisme
esportiu.#

Dins de l’àmbit d’actuació del Consell les
seves funcions seran:#

a) Emetre informes no vinculants, a inicia-
tiva pròpia o de l’Ajuntament, sobre assumptes
de la competència municipal.#

b) Emetre i formular propostes i suggeri-
ments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.#
TÍTOL II#
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT #
Article 5#
Òrgans de govern#

El govern i l’administració del Consell
l’exerciran els òrgans següents:#

£—La Presidència.#
£—El Ple.#
£—La Comissió Permanent.#
Els esmentats òrgans estaran assistits i com-

plementats per la Secretaria, com a òrgan uni-
personal d’assessorament i gestió.#
Article 6#
La Presidència#

La Presidència del Consell Municipal d’Es-
port de Sant Boi correspon al Regidor de la
Ponència de Política Esportiva de l’Ajunta-
ment, d’acord amb allò previst a l’article 105
del Reglament orgànic municipal. Les seves
funcions seran les següents:#

£—Representar el Consell.#
£—Convocar i presidir les sessions del Ple

i de totes les comissions i els òrgans com-
plementaris d’estudi que es puguin constituir.#

£—Ordenar l’execució dels acords adoptats
pel Ple.#

£—Totes aquelles atribucions que li siguin
expressament delegades pel Ple del Consell.#

En els casos d’absència, vacant i malaltia,
assumirà la presidència del Consell, el Regidor
a qui correspongui la substitució del regidor
ponent de Política Esportiva.#
Article 7#
El Ple#

El Ple és l’òrgan de màxima representació
del Consell Municipal de l’Esport de Sant Boi.
L’integren:#

£—La Presidència.#
£—Un representant de cada club o entitat

ciutadana amb secció esportiva que ho sol·li-
citi.#

£—Un representant de cada grup polític
municipal.#

£—Un representant de cada consell sectorial
de la població.#

£—Persones de reconegut prestigi en el món
de l’esport, a proposta del president.#



¢Núm. 157 / Pàg. 552 / 7 / 1999 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA¢

¢#Administració Local#¢

Les entitats que pertanyin al Consell hauran
de complir els següents requisits:#

£—Estar legalment constituïdes.#
£—Estar inscrites en el registre municipal

d’entitats.#
£—Tenir el seu àmbit d’actuació al municipi

de Sant Boi.#
£—No perseguir fins lucratius.#

Article 8#
La designació dels membres del Ple
del Consell#

Les persones membres del Ple seran nome-
nades seguint el següent procediment:#

£—Els representants dels grups municipals,
per acord d’aquests mateixos.#

£—Els representants dels consells sectorials,
per acord d’aquests mateixos.#

£—Els representants de les entitats, per acord
de les seves juntes directives.#

£—Les persones de reconegut prestigi, a pro-
posta de la presidència.#

Els mecanismes de substitució de les baixes
que es produeixin, respectaran al màxim els
processos establerts en la forma inicial d’e-
lecció.#
Article 9#
Atribucions del plenari#

Seran atribucions del plenari:#
£—Desenvolupar les normes internes de fun-

cionament del Consell Municipal de l’Esport,
fixades en aquest reglament i el seu règim
específic de sessions plenàries.#

£—Exercir el dret a la iniciativa davant l’A-
juntament de Sant Boi de Llobregat, formulant
propostes adreçades a l’adopció de mesures
municipals relatives al seu sector d’activitat.#

£—Emetre informes previs no vinculants pre-
vis, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en
les matèries de competència municipal que
incideixin en el seu àmbit d’actuació.#

£—Determinar els grups de treball per a l’a-
nàlisi i l’estudi de temes concrets, a proposta
de la Comissió Permanent.#

£—Qualsevol altra competència necessària
per a la consecució de les seves finalitats, prò-
pies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda
als altres òrgans del Consell.#
Article 10#
Règim de sessions#

£—El Ple es reunirà amb caràcter ordinari
un cop cada semestre i amb caràcter extraor-
dinari quan la Presidència, per pròpia inicia-
tiva o bé a petició escrita de la tercera part
de les persones membres, ho consideri oportú.#

£—En ambdós casos serà necessària la prèvia
convocatòria de la sessió per part del presi-
dent, qui no es podrà demorar més de quinze
dies si té lloc a petició de la tercera part dels
seus membres, i hi haurà de figurar: el lloc,
la data, l’hora i l’ordre del dia de la sessió.
Aquesta convocatòria serà notificada als mem-
bres del Ple per qualsevol procediment que
deixi constància de la seva recepció, amb cinc
dies naturals d’antelació o amb quaranta£-vuit
hores en cas d’urgència.#

£—El Ple del Consell es constitueix vàlida-
ment amb l’assistència d’un terç del seu nom-
bre legal de membres durant tota la sessió.
Cal també l’assistència de les persones que

realitzin les funcions de Presidència o Secre-
taria o qui en cada cas les substitueixi.#

£—Els acords s’adoptaran per majoria simple
dels membres presents, és a dir, quan els vots
afirmatius siguin superiors als vots negatius,
i no s’admet la delegació de vot.#

£—Els empats, de produir£-se, seran dirimits
amb el vot de qualitat del president, sense
necessitat de realitzar una segona votació.#
Article 11#
Secretari#

Serà Secretari del Consell, el tècnic muni-
cipal responsable del treball en aquest sector
de la població o, sinó n’hi ha una persona
de reconegut prestigi dins del món esportiu
local. Serà designat pel president del Consell,
i tindrà veu però no vot en les sessions ple-
nàries i de la Comissió Permanent. Assumirà
la funció d’assessorament i fe pública pròpia
dels secretaris dels òrgans col·legiats admi-
nistratius.#
Article 12#
Comissió Permanent#

La Comissió Permanent és l’òrgan de treball
del Consell de l’Esport de Sant Boi. La seva
funció és estudiar, debatre i informar sobre
els assumptes que han de ser sotmesos a la
decisió del Ple.#

La Comissió Permanent estarà integrada per
la Presidència i deu membres que formin part
del Ple, i que seran designats pel president
del Consell, donant prioritat als representants
de les entitats esportives. Aquesta comissió es
completarà amb els diferents grups munici-
pals.#
Article 13#
Règim de sessions#

La Comissió Permanent funcionarà en
règim de sessions ordinàries i extraordinàries.#

La periodicitat de les sessions ordinàries
serà bimensual i les extraordinàries es portaran
a terme quan sigui necessari a decisió de la
Presidència o a proposta d’un terç dels mem-
bres de la Comissió Permanent.#
Article 14#
Atribucions#

Són atribucions de la Comissió Permanent:#
£—Canalitzar les peticions d’admissió com

a membre del Consell Municipal de l’Esport
d’aquelles entitats que ho sol·licitin, que seran
elevades al Ple a l’efecte de ser proposada,
si s’escau, a la Presidència, la seva designació
com a membre del Consell.#

£—Proposar al Ple la creació de grups o
comissions de treball per a l’anàlisi i l’estudi
de temes concrets d’interès per al Consell.#

£—Elevar les propostes al Ple per a la seva
aprovació.#
Article 15#
Comissions de treball#

Els grups o comissions de treball, creats pel
Ple, a proposta de la Comissió Permanent, per
tal de facilitar el treball sobre temes específics
o sobre sectors d’actuació determinats, tindran
com a finalitat l’emissió d’informes o l’ela-
boració d’estudis o treballs, el resultat dels
quals s’elevaran als òrgans de govern del
Consell.#

Els membres dels grups o comissions de
treball seran designats per la Presidència d’en-
tre els membres del Consell i/o d’entre per-
sones especialistes i expertes en els diferents
temes objecte d’estudi, proposades per la
Comissió Permanent al Ple.#
Article 16#
Modificació del Reglament#

El Ple de l’Ajuntament podrà modificar
aquest reglament a proposta del Ple del Con-
sell o de l’òrgan municipal competent, en els
termes que consideri oportuns.#
Disposicions finals#

Primer. £– Transcorregut un any d’aplicació
del present reglament s’elaborarà una anàlisi
de funcionament, se’n proposarà, si és pro-
cedent, la modificació per tal d’ajustar£-lo més
a la realitat i necessitats del municipi i del
propi Consell.#

Segon. £– El present reglament entrarà en
vigor quinze dies després de la seva publicació
íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#

Sant Boi de Llobregat, 18 de juny de 1999.#
El Tinent d’Alcalde de Ponent de Política

de Seguretat Ciutadana/Serveis Generals,
Tomás Martín Balaguer.#

0299024831
A

Sant Fruitós de Bages#

ANUNCI#

D’acord amb la nova redacció de l’article
72 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre,
aquest Ajuntament ha procedit a la incoació
d’ofici de l’expedient, per tal de donar de
baixa en el padró d’habitants d’aquest muni-
cipi, per no residir en el mateix durant la major
part de l’any, a les persones que tot seguit
es relacionen:#
Cognoms i nom, Marco Bertolio; domicili,

carrer General Prim, 49; DNI, TX£-1002386
T.#
La comunicació a les persones abans rela-

cionades ha estat intentada al domicili on figu-
ren empadronades sense que s’hagi obtingut
cap resposta. Per tant es comunica als inte-
ressats, mitjançant aquest medi, que disposen
d’un termini de quinze dies, per a què mani-
festin si estan d’acord o no amb aquest baixa,
podent, en aquest últim cas, al·legar i presentar
documents i justificants que estimin adients,
per tal d’acreditar que és en aquest municipi
on resideixen el major número de dies de
l’any.#

Per aquest motiu les persones esmentades
poden adreçar£-se al Departament de Població
i Estadística d’aquest Ajuntament (carretera de
Vic, números 35£-37, de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores).#

Passat aquest termini sense que s’hagi pro-
duït cap manifestació, es sol·licitarà informe
favorable del Consell d’Empadronament per
tal de procedir a la baixa en el Padró Muni-
cipal d’Habitants.#


