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EXPEDIENT§ NOM I COGNOMS§ DNI§ DATA§ PRECEPTE - 
ORDENANÇA§

GESTOR§IMPORT#

20086004896§ J VOLGIN§ X3327295T§ 25-01-08§ 44.1 /CONV§ 0101§ 180,00#
20086004318§ WAHEED*§ § 06-10-07§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#
20085000604§ W XIA§ X4298921Z§ 18-01-08§ 240.2A /OMA§ 9901§ 120,20#
20086002176§ R YAAKUB§ 00000000T§ 12-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#
20086003391§ I YAKHIEF§ 00000000T§ 19-01-08§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086003152§ O YANN§ 00000000T§ 17-01-08§ 44.1 /CONV§ 0101§ 180,00#
20086003116§ YEACHIN*§ NOTIENE§ 17-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#
20086003013§ YEACHIN*§ NOTIENE§ 16-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#
20085001145§ K YEGHOYAN§ X3625475P§ 04-02-08§ 240.2A /OMA§ 9901§ 120,20#
20086003860§ M YUSAF§ 00000000T§ 20-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#

EXPEDIENT§ NOM I COGNOMS§ DNI§ DATA§ PRECEPTE - 
ORDENANÇA§

GESTOR§IMPORT#

20086005160§ S ZAHER§ 00000000T§ 26-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#
20086005876§ A ZAIMI§ X8044827W§ 29-01-08§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086005303§ M ZAITTOUNI§ 02651213A§ 26-01-08§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086005314§ S ZAKARYAN§ X03253074§ 26-01-08§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086003841§ F ZAMBRANO§ X05349061§ 20-01-08§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086003874§ F ZAMBRANO§ X05349061§ 20-01-08§ 59 /CONV§ 0101§ 250,00#
20086006681§ ZARIDI*§ § 09-12-07§ 44.1 /CONV§ 0101§ 180,00#
20086006680§ ZARIDI*§ § 09-12-07§ 47.1 /CONV§ 0101§ 50,00#
20086003697§ ZHARA*§ § 25-11-07§ 44.1 /CONV§ 0101§ 120,00#
20086001778§ A ZULFIQAR§ X05163053§ 09-01-08§ 51.1 /CONV§ 0101§ 250,00#

Barcelona, 29 de febrer de 2008
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022008006295
A

Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Presidència, Territori i
Funció Pública, en sessió del dia 20-02-
2008, adoptà el següent acord:

Aprovar inicialment la modificació del
Títol II de les Normes reguladores del funcio-
nament dels Districtes, relatiu a l�organitza-
ció dels Districtes, segons el text que consta
com a document adjunt a l�expedient; i sot-

metre�l a informació pública per un termini
de trenta dies, a partir del següent al de la
seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, perquè puguin formular-s�hi
al·legacions.

En compliment de l�esmentat acord, l�ex-
pedient romandrà exposat al públic per a la
seva consulta a la Direcció d�Administració
General de l�Ajuntament de Barcelona (Pl.
Sant Miquel 4-5, planta 4a), horari de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores, durant un termi-

ni de 30 dies a comptar des del dia següent
de la seva publicació.

Barcelona, 4 de març de 2008.
El Secretari Tècnico Jurídic de Serveis

Generals i Coordinació Territorial, Antoni
Galiano i Barajas.

022008006489
A

Barcelona

ANUNCI

En compliment d�allò que disposa l�article
114 del Reglament Orgànic Municipal, el
Plenari del Consell Municipal, en sessió cele-
brada el 29 de febrer de 2008, ha aprovat
definitivament la modificació de l�article 33 i
l�Annex I. 2.2.1 de l�Ordenança municipal de
les Activitats i dels Establiments de Con-
currència Pública de Barcelona, i l�Annex II.2
de l�Ordenança municipal d�Activitats i d�In-

tervenció Integral de l�Administració Ambien-
tal de Barcelona, aprovada inicialment per la
Comissió de Cultura, Educació i Benestar
Social de l�Ajuntament de Barcelona, en ses-
sió de 20 de novembre de 2007 amb el
següent text:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS
ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE
BARCELONA

Art.33
La llicència municipal establirà les condi-

cions particulars que es derivin de l�estudi

d�impacte acústic. Les activitats musicals
hauran de disposar de les condicions tècni-
ques adequades per tal de garantir la segure-
tat i la comoditat del públic, així com per
evitar la contaminació acústica i molèsties als
veïns.

ANNEX I. 2.2.1 BIS

2.2.1.bis. Bar musical amb música en
directe: disposa de servei de bar, amb
ambientació musical en directe o reproduïda,
però no pot disposar de pista de ball o d�es-
pai assimilable.

ORDENANÇA MUNICIPAL D�ACTIVITATS I D�INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L�ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA#

ANNEX II.2#

12.26§ Centres d�assistència primària, centres o hospitals de
dia, i centres mèdics especialitzats sense internament
(diàlisi, radioteràpia, rehabilitació, cirurgia ambulatò-
ria, medicina estètica, etc.), amb una superfície (N
12.4) (m2)§

§ § > 750§ § <= 750§ #

12.26/1§ Consultoris d�atenció medico-sanitària a les persones,
no inclosos ni amb instal·lacions incloses en altres epí-
grafs, amb una superfície (N 12.4) (m2)§

Disposa d�equips radiants (de diagnosi per la imatge,
etc.) diferents de l�ecografia o els raigs X d�odontologia§

§ >750§ § <=750§ #

§ § No disposa d�equips radiants (de diagnosi per la imat-
ge, etc.) diferents de l�ecografia o els raigs X d�odonto-
logia§

§ >750§ § <=750 
i > 500§

<= 500#

12.26/2§ Consultoris d�atenció no mèdica a la salut de les perso-
nes, no inclosos ni amb instal·lacions incloses en altres
epígrafs, amb una superfície(N 12.4) (m2)§

§ § >750§ § <=750 
i > 500§

<= 500#
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Ajuntament de Barcelona
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12.27§ Centres geriàtrics: Residència no assistida, quan el
nombre de places sigui§

§ § > 50§ <= 50§ § #

12.28§ Centres de diagnosi per la imatge§ § § § § § #

12.29§ Serveis funeraris amb incineració§ § § § § § #

12.30§ Cementiris§ § § § § § #

12.31§ Serveis funeraris sense incineració§ § § § § § #

12.32§ Centres veterinaris§ § § § § § #

12.33§ Centres i establiments que alberguen, comercialitzen,
tracten i/o reprodueixen animals amb finalitat no rama-
dera (nuclis zoològics no oberts al públic en general)§

§ § § § § #

12.34§ Centres de cria i subministrament i centres usuaris d�a-
nimals d�experimentació§

§ § § § § #

12.35.a§ Activitats d�espectacles, recreatives o de pública con-
currència(N 12.5), de caràcter fix, excepte les de res-
tauració§

§ § § § § #

12.35.b§ Activitats de pública concurrència (N 12.5), de caràc-
ter fix, de restauració§

§ § § § § #

(N 12.4) S�exclouran els espais destinats a
altres usos, com ara oficines d�administració
interna, o aparcament.

(N 12.5) Les de caràcter fix que consten al
catàleg d�espectacles, activitats recreatives i
establiments públics, aprovat pel Decret
239/1999, de 31 d�agost, o bé a l�Ordenança
municipal de les activitats i dels establiments

de concurrència pública de Barcelona, apro-
vada el 11/4/03.

Introducció d�un nou epígraf amb el
següent redactat: �Bar musical amb música
en directe: disposa de servei de bar, amb
ambientació musical en directe o reproduïda,
però no pot disposar de pista de ball o d�es-
pai assimilable�.

Barcelona, 6 de març de 2008.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022008006667
A

Barcelona
Districte d�Horta-Guinardó

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte
d�Horta-Guinardó es segueix l�expedient
número 07-07-00937 relatiu a la finca del c/
Lisboa, 3-5, de Barcelona.

No és possible realitzar la notificació als
ignorats hereus del senyor Manuel Gil Tara-
zona de la resolució de la Regidora del Dis-
tricte d�Horta-Guinardó, de data 28 de febrer
de 2008. És per això que, de conformitat amb
allò que estableix l�article 59.5 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú,
s�emet el present edicte als efectes oportuns.
Aquesta resolució diu literalment el següent:
�Executar subsidiàriament la resolució de la
gerent del districte de data 25-01-2008 d�a-
cord amb el que preveuen els articles 95 i 98
de la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, amb càrrec a ignorats hereus del
senyor Gil Tarazona, Manuel, com a titular
del local ubicat a C. Lisboa 3-5 01 02, ja
que:

- Mitjançant la resolució indicada s�orde-
nava a ignorats hereus del senyor Gil Tarazo-
na, Manuel que procedissin a la neteja,
desinfecció i desinsectació del pis 1r 2a de la
finca del carrer Lisboa 3-5.

- Mitjançant inspecció de 22 de febrer de
2008 s�ha constatat l�incompliment de l�ante-

rior requeriment.
Autoritzar el Director de Serveis Tècnics

per fixar l�import de la liquidació així com el
dia i l�hora d�inici dels treballs de la neteja,
desinfecció i desinsectació del pis 1r 2a de la
finca del carrer Lisboa 3-5.�

Barcelona, 4 de març de 2008.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022008006673
A

Barcelona
Institut de Cultura

CONCURS PÚBLIC

1) Entitat adjudicadora
* Organisme: Institut de Cultura de Barce-

lona.
* Dependència que tramita l�expedient:

Serveis Jurídics.
* Número de l�expedient:0450/2008.

2) Objecte del contracte
Descripció de l�objecte: El present con-

tracte de serveis té per objecte la vigilància
del Palau de la Virreina de l�Institut de Cultu-
ra de Barcelona.

Durada: La durada de les prestacions serà
de dos anys a comptar des del 16 de juny de
2008, o bé des del dia següent a la formalit-
zació del contracte, si fos posterior, podent-
se prorrogar de comú acord entre les parts

manifestat expressament, com a màxim per
un període igual a l�inicial.

Pressupost base de licitació: El pressupost
del contracte és de quatre cents setanta-sis
mil cent quaranta-un EUR amb vuitanta-dos
cèntims (476.141,82 EUR) IVA inclòs;

Tramitació, procediment i forma d�adjudi-
cació:

* Tramitació: ordinària.
* Procediment: obert.
* Forma: concurs públic.

3) Garanties
Definitiva: 4 per 100 de l�import d�adjudi-

cació.
5) Obtenció de documentació i informació

* Entitat: Serveis Jurídics de l�Institut de
Cultura de Barcelona.

* Domicili: Palau de la Virreina. La Ram-
bla, 99 - 4a. planta.

* Localitat i Codi Postal: Barcelona 08002.
* Telèfon: 93-316 10 85.
* Telefax: 93-316 10 80.

6) Presentació d�ofertes
* Data límit de presentació: El termini serà

de 15 dies naturals, des del següent al de la
publicació de l�últim anunci oficial.

* Documentació a presentar: L�establerta
al Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars.

* Lloc de presentació: Serveis Jurídics de
l�Institut de Cultura de Barcelona (Palau de la
Virreina. La Rambla, 99 - 4a planta).
7) Obertura de pliques




