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5. Adjudicació
a) Data: Comissió de Govern de data 24
de juliol de 2002.
b) Adjudicatari: Sr. Joan Claudi Minguell
Font.

Esplugues de Llobregat
ANUNCI
LAjuntament Ple, en sessió ordinària de
data 25 de setembre de 2002, va acordar
aprovar definitivament lOrdenança municipal per la qual sestableixen disposicions
complementàries del decret 135/1995, de 24
de març, de desplegament de la Llei daccessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, alhora que el codi daccessibilitat,
que a continuació es transcriu per a la seva
íntegra publicació:
ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA QUE
SESTABLEIXEN DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES DEL
DECRET 135/1995, DE 24 DE MARÇ, DE
DELPLEGAMENT DE LA LLEI DE LACCESSIBILITAT I DE
NIVELL DACCESSIBILITAT

c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 177.681,49 EUR,
IVA inclòs.
e) Termini del contracte: 3 mesos.
Esplugues de Llobregat, 24 de setembre de

2002.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I
DAPROVACIÓ DEL CODI DACCESSIBILITAT

làmbit territorial dEsplugues de Llobregat.
Art. 3

Art. 1

Accessibilitat exigible als edificis dús públic
3.1. La construcció, lampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis propis
de les edificacions de titularitat pública o privada destinades a un ús públic, segons el
quadre de lapartat 2.1, de lannex 2 del
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de laccessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i daprovació del codi daccessibilitat, sefectuaran de manera que resultin adaptats per les
persones amb limitacions i sajustaran al contingut del Capítol 3 i de lannex 2 de lesmentat Decret 135/1995, amb les següents
disposicions complementàries:

Objecte
Constitueix lobjecte daquesta Ordenança
lestabliment de disposicions complementàries a la regulació, continguda en el Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament
de la Llei de laccessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i daprovació del
codi daccessibilitat, en matèria de accessibilitat exigible als edificis dús públic.
Art. 2
Àmbit daplicació
Aquesta Ordenança serà daplicació a tot

EXIGIBLE PER A USOS PÚBLICS EN EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (ANNEX

2,

PUNT

022002018175
A

2.1)#

Usos de ledificació§

Accés§

Cambra Higiènica (WC)#

Usos de ledificació§

Accés§

Cambra Higiènica (WC)#

Comercial:§
- Establiments comercials§

§
Tots adaptats§

- Mercats municipals§

Tots adaptats§

#
Adaptat (+ 100 m2,
segons decret 135/1995)#
Adaptat (+ 100 m2,
segons decret 135/1995)#

- Teatres i cinemes§
- Biblioteques§
- Centres cívics§
- Sales dexposicions§
Centres docents§

Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§

Adaptat#
Adaptat#
Adaptat#
#
#

Administratius:§
- Centres de ladministració§
- Oficines de companyies§
- Subministradors i de serveis públics§
- Oficines obertes al públic§
- Col·legis electorals§
- Notaries§
- Bufets dadvocats§
Centres religiosos§

§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§

#
Adaptat (+100 m2)#
Adaptat (+100 m2)#
#
Adaptat (+100 m2)#
Adaptat (+100 m2)#
Adaptat (+100 m2)#
Adaptat (+100 m2)#
#

Esbarjo:§
- Discoteques i bars musicals§

§
Tots adaptats§

#
Adaptat (+25 persones)#

Bars, restaurants i locals amb degustació§

Tots adaptats§

Adaptat (+25 persones)#

Sanitari i assistencial:§
- Clíniques dentals i centres doftalmologia§
- Farmàcies§
- Centres de rehabilitació i de dia§
- Atenció Primària§
- Hospitals i Clíniques§
Centres Esportius§

§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
§
Tots adaptats§
Tots adaptats§
Tots adaptats§

#
#
Adaptat#
#
Adaptat#
Adaptat#
Adaptat#

Cultural:§
- Museus§

§
Tots adaptats§

#
Adaptat#

3.2. Ladaptació del edificis dús públic
serà igualment obligatòria, en la forma i condicions establertes al Capítol 3 i annex 2 del
Decret 135/1995, de 24 de març i en les disposicions complementàries contingudes al
punt anterior, quan es procedeixi a la nova
implantació, lampliació, reforma o canvi
dús dactivitats econòmiques subjectes a
règim de autorització, llicència, permís o
comunicació, de conformitat amb allò que
estableixen les disposicions vigents en matèria de intervenció integral de ladministració
ambiental, encara que la nova implantació,
lampliació, reforma o canvi dús no requereixi lexecució dobra civil.
Art. 4
Exepcions daplicació

Laplicació de les disposicions complementàries contingudes en aquest article, resta
subjecta a les mateixes excepcions daplicació contemplades al Decret 135/1995, de 24
de març, que en el seu cas caldrà que es tramitin en la forma establerta en el mateix.
Disposició addicional
En allò no previst a la present Ordenança,
sestarà a les disposicions contingudes al
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de laccessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i daprovació del codi daccessibilitat.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia
següent a la seva publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Aquesta ordenança entrarà en vigor a lendemà de la publicació daquest anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. El que es fa
públic per a coneixement general en aplicació de lart. 162 de la Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Laprovació definitiva de lOrdenança
exhaureix la via administrativa. Contra
aquesta es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala daquest
Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en un termini màxim de
dos mesos, a comptar des de lendemà de la
data de la seva publicació. I tot això, sens
perjudici dinterposar aquells altres recursos i
accions que es considerin procedents.

BUTLLETÍ OFICIAL

5 / 10 / 2002

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 239 / Pàg. 31

Administració Local

Esplugues de Llobregat, 26 de setembre de
2002.
LAlcalde, Lorenzo Palacín Badorrey.
022002018257
A

§

§

Total ingressos§

El Ple de lAjuntament, en sessió celebrada
el dia 31 de maig de 2002, va aprovar el
següent expedient de modificació de crèdits:
Expedient de modificació de crèdits número 3/2002, finançat amb càrrec als majors
ingressos obtinguts sobre els pressupostats.
Ledicte daprovació va aparèixer publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número
160, de 5 de juliol de 2002. Durant el termini dexposició públic no sha presentat cap
reclamació, motiu pel qual cal considerar
aprovat definitivament lexpedient tramés.
Així mateix el Ple de lAjuntament, en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2002, va
aprovar el següent expedient de modificació
de crèdits:
- Expedient de modificació de crèdits
número 4/2002, finançat amb càrrec als
majors ingressos obtinguts sobre els pressupostats.
També, el Ple de lAjuntament, en sessió
celebrada el dia 2 dagost, va acordar aprovar el següent expedient:
- Expedient de modificació de crèdits
número 5/2002, finançat amb càrrec als
majors ingressos obtinguts, sobre els pressupostats.
Ledicte daprovació dels expedients 4 i 5,
va aparèixer publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
P ROVÍNCIA número 209, de 31 dagost de
2002. Durant el termini dexposició públic
no sha presentat cap reclamació, motiu pel
qual cal considerar aprovat definitivament
lexpedient tramés.
De conformitat amb allò que preveu larticle 150.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, es fa públic, el resum per capítols
del pressupost, una vegada efectuades les
modificacions dacord amb els expedients
esmentats.
CAPÍTOLS

§

CAPÍTOLS

EUR#

DESPESES#

Capítol 1§Despeses de personal§
Capítol 2§Despeses de béns
corrents§
Capítol 3§Despeses financeres§
Capítol 4§Transferències corrents§
Capítol 6§Inversions reals§
Capítol 9§Passius financers§
Total despeses§

119.071,00#
581.258,43#
33.490,00#
47.959,00#
508.296,60#
4.595,00#
1.294.670,03#

INGRESSOS#

Capítol 1§Impostos directes§
Capítol 2§Impostos indirectes§
Capítol 3§Taxes§
Capítol 4§Transferències corrents§
Capítol 5§Ingressos patrimonials§

300.393,91#
84.141,69#

022002018199
A

1.294.670,03#

022002018249
A

EDICTE

§

Humans i Tecnologia, p.d., el Cap de servei
de Contractació, Pedro Verano Casas.

EUR#

Fonollosa, 21 de setembre de 2002.
LAlcalde (signatura il·legible).

Fonollosa

§

5.000,00#

§

Capítol 7§Transferències de capital§
Capítol 8§Reintegrament préstecs
fora S.P.§
Capítol 9§Passius financers§

157.165,00#
12.020,00#
246.989,15#
486.015,28#
2.945,00#

LHospitalet de Llobregat
ANUNCI
El Ple de lAjuntament, en sessió de data
18 de setembre de 2002, va adoptar, entre
daltres, lacord següent:
Aprovar, inicialment, la modificació de
les plantilles daquest Ajuntament, en el
següent sentit:
- Amortitzar, de la plantilla laboral daquest Ajuntament, una plaça de Tècnic/a
Superior, Branca Tècnica, Grup A.
- Amortitzar, de la plantilla laboral daquest Ajuntament, una plaça de Tècnic/a
Auxiliar, Branca Tècnica, Grup C.
- Amortitzar, de la plantilla laboral daquest Ajuntament, quatre places dAuxiliar,
Branca Administrativa, Grup D.
- Amortitzar, de la plantilla de funcionaris/àries daquest Ajuntament, una plaça
dAuxiliar Estadística Salut Pública, integrada
en lEscala de Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe: Places de
Comeses Especials, Grup D.
- Amortitzar, de la plantilla de funcionaris/àries daquest Ajuntament, dues places
dAdministratiu/va, integrades en lEscala
dAdministració General, Subescala Administrativa, Grup C.
- Amortitzar, de la plantilla de funcionaris/àries daquest Ajuntament, nou places
dAuxiliar, integrades en lEscala dAdministració General, Subescala Auxiliar, Grup D.
- Crear, de la plantilla de funcionaris/àries
daquest Ajuntament, dues places de
Titulat/ada Superior Universitari/ària, integrades en lEscala de Administració Especial,
Subescala Tècnica, Classe: Places de Tècnics/ques Superiors, Grup A.
Cosa que es fa pública, i es fa constar que
sexposa al públic lexpedient aprovat, amb
els seus antecedents, durant quinze dies
hàbils comptats a partir del següent al de la
publicació del present acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. En lesmentat termini, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo i presentar les reclamacions en contra que estimi oportunes i sajustin a dret.
Transcorregut lesmentat termini sense que
shagin interposat reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
LHospitalet de Llobregat, 27 de setembre
de 2002.
El Regidor delegat de lÀrea de Recursos

LHospitalet de Llobregat
ANUNCI
El Ple de lAjuntament, en sessió de data
18 de setembre de 2002, va adoptar, entre
daltres, lacord següent:
Aprovar, inicialment, la modificació de
les plantilles daquest Ajuntament, en el en el
sentit damortitzar, per haver-se quedat
vacant, per jubilació avançada de la persona
que la venia ocupant, la següent plaça:
- Una plaça dOficial/a, Grup D, integrada
en lEscala dAdministració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe: Personal
dOfici, dins de la plantilla de funcionaris/
es.
Cosa que es fa pública, i es fa constar que
sexposa al públic lexpedient aprovat, amb
el seus antecedents, durant quinze dies hàbils
comptats a partir del següent al de la publicació del present acord en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA. En lesmentat termini, qualsevol
persona interessada podrà examinar-lo i presentar les reclamacions en contra que estimi
oportunes i sajustin a dret.
Transcorregut lesmentat termini sense que
shagin interposat reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
LHospitalet de Llobregat, 27 de setembre
de 2002.
El Regidor delegat de lÀrea de Recursos
Humans i Tecnologia, p.d., el Cap de Servei
de Contractació, Pedro Verano Casas.
022002018204
A

LHospitalet de Llobregat
ANUNCI
El Ple de lAjuntament, en sessió de data
18 de setembre de 2002, va adoptar, entre
daltres, lacord següent:
Aprovar, inicialment, la modificació de la
plantilla laboral daquest Ajuntament, en el
sentit damortitzar, diverses places, per
haver-se quedat vacants, com a conseqüència procés de funcionarització que sestà portant a terme:
- Quatre places de Tècnics/ques Esportius/ves, Branca Tècnica, grup C.
- Sis places de Treballadors/res Familiars,
Branca Tècnica, grup D.
- Nou places de Tècnics/ques Auxiliars,
Branca Tècnica, grup C.
- Setanta nou places dAuxiliars, Branca
Administrativa, grup D.
Cosa que es fa pública, i es fa constar que
sexposa al públic lexpedient aprovat, amb
els seus antecedents, durant quinze dies
hàbils comptats a partir del següent al de la

