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CONSELL MUNICIPAL

Acta de la sessió celebrada el dia 24 de març de
2000 i aprovada el dia 28 d’abril de 2000

Al saló de la Reina Regent de la casa de la ciutat
de Barcelona, el dia vint-i-quatre de març de dos mil,
s’hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en ses-
sió ordinària, sota la presidència de l’Excm. Sr. Alcal-
de Joan Clos i Matheu. Hi concorren els Ims. Srs. i
les Imes. Sres. Tinents d’Alcalde, Francesc Xavier
Casas i Masjoan, Antoni Santiburcio i Moreno, Jordi
Portabella i Calvete, Imma Mayol i Beltran i Núria
Carrera i Comes, i les Imes. Sres. i els Ims. Srs. Regi-
dors, Marina Subirats i Martori, Maravillas Rojo i
Torrecilla, Ernest Maragall i Mira, Ferran Mascarell i
Canalda, José Ignacio Cuervo i Argudín, Francisco
Narváez i Pazos, Pere Alcober i Solanas, M. Carmen
San Miguel i Ruibal, Catalina Carreras-Moysi i Car-
les-Tolrà, M. Inmaculada Moraleda i Pérez, Carles
Martí i Jufresa, Francisco Antonio de Semir i Zivoj-
novic, Manuel Pérez i Benzal, Albert Batlle i Bastar-
das, Jordi Hereu i Boher, Ferran Julián i González,
Joaquim Molins i Amat, Magdalena Oranich i Sola-
gran, Josep Miró i Ardèvol, Joana M. Ortega i Ale-
many, Joan Puigdollers i Fargas, Joaquim Forn i
Chiariello, Teresa M. Fandos i Payà, Sònia Recasens
i Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Oriol Pujol i Fer-
rusola, Santiago Fisas i Ayxelà, Antonio Ainoza i Cire-
ra, M. Ángeles Treserra i Soler, Emilio Álvarez i Pé-
rez-Bedia, Jordi Cornet i Serra, Emma Balseiro i
Carreiras, Jesús Maestro i García, Roser Veciana i
Olivé i Eugeni Forradellas i Bombardó, assistits pel
secretari general, Sr. Francesc Lliset i Borrell, que
certifica.

Hi és present l’interventor municipal, Sr. Lluís Mata
i Remolins.

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presi-
dència obre la sessió a les deu hores i quinze minuts.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, ce-
lebrada el 23 de febrer de 2000, l’esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres del Consisto-
ri; i s’aprova.

En el despatx d’ofici , el Plenari del Consell Muni-
cipal acorda:

1. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
28 de febrer de 2000 (S1/D/2000 1016), que designa
la Sra. Dolors González i Cuyàs: membre del Consell
d’Administració de l’Institut Municipal d’Hisenda i del
Consell General de l’Institut Municipal d’Informàtica,
en substitució del Sr. Ramon Seró i Esteve; i obser-
vadora al Consell d’Administració de l’Institut Munici-
pal de Parcs i Jardins.

2. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
28 de febrer de 2000 (S1/D/2000 1017), que nomena
membre del Consell Assessor d’Estratègies Urbanes
el Sr. Manuel de Solà-Morales i Rubio.

3. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
28 de febrer de 2000 (S1/D/2000 1015), que designa

representant de l’Ajuntament a Proeixample, SA, el
Sr. Joan Raurich i Llach, en substitució del Sr. Gui-
llem Sánchez i Juliachs, tot proposant-ne a la Junta
General el nomenament com a membre del Consell
d’Administració.

4. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
28 de febrer de 2000 (S1/D/2000 1018), que nomena
l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda representant de
l’Ajuntament en la Fundació Apel·les Fenosa.

5. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 8
de març de 2000 (S1/D/2000 1144), que designa la
Ima. Sra. Joana Ortega i Alemany representant de
l’Ajuntament en el Consell General del Consorci de
Turisme de Barcelona.

6. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, d’1
de març de 2000 (S1/D/2000 1062), que designa
membres del Consell Tributari: com a president, el Sr.
Ignasi de Lecea i Ledesma; i com a vocals, el Sr.
Mario Pagès i Martínez, la Sra. Antònia Agulló i Agüe-
ro i els Srs. Martín Pagonabarraga i Garro, Jordi
Parpal i Marfà, Antonio Pérez i Torrente, Tomàs Font
i Llovet i Valentí Pich i Rosell.

7. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, d’1
de març de 2000 (S1/D/2000 1063), que autoritza
l’exercici de l’acció judicial i la interposició de deman-
des als Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Civil per
reclamar, exclusivament, les indemnitzacions deriva-
des dels danys i perjudicis causats al patrimoni muni-
cipal; i la compareixença, als mateixos efectes, exer-
cint les accions penal i civil en els processos instruïts
pels Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Penal, si
consta perjudicat l’Ajuntament de Barcelona per
danys causats al seu patrimoni; i atribueix al director
de Serveis Jurídics la identificació dels supòsits auto-
ritzats.

8. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, d’1
de març de 2000 (S1/D/2000 1064), que autoritza la
compareixença de l’Ajuntament de Barcelona en tots
els processos seguits a les Jurisdiccions Civil, Con-
tenciosa Administrativa i Social, com a part demanda-
da o condemnada, i a la Jurisdicció Penal, com a res-
ponsable civil directe o subsidiari de les autoritats,
funcionaris o empleats municipals, a fi de procurar
l’efectiva i immediata defensa dels drets i interessos
municipals, i atribueix al director dels Serveis Jurídics
la identificació dels mencionats processos.

9. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 8
de març de 2000 (S1/D/2000 1159), que crea les Co-
missions de Qualitat per tal d’assegurar el màxim ni-
vell de qualitat en els processos de transformació ur-
banística.

El Sr. Álvarez comenta que la proliferació de co-
missions que s’han creat en aquest darrer mandat
per a tractar qüestions de caràcter urbanístic sense
definir les funcions de cadascuna, complica l’organi-
grama municipal i dóna a entendre que l’Ajuntament
no disposa de prou personal tècnic per a fer tals fun-
cions o bé que no hi confia. Hi afegeix que en el cas
presentat avui no queda clar el caràcter que tindran
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els informes emesos per aquestes noves comis-
sions, ni tampoc la remuneració que en percebran
els membres.

Diu, en resum, que el nombre de comissions és ex-
cessiu i caldria clarificar l’organigrama en el camp de
l’urbanisme i detallar les funcions de les comissions
creades i la retribució dels seus membres.

El Sr. Alcalde indica que si tals qüestions es plan-
tegen per escrit, seran contestades degudament.

10. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 21 de març
de 2000 (S1/D/2000 1275), que designa membres de
la Junta de Govern de l’Institut de Cultura de Barcelo-
na: en representació de les organitzacions sindicals
majoritàries a la Ciutat, la Sra. Júlia Pérez i Her-
nández; i en representació dels treballadors de l’Insti-
tut, el Sr. Josep Sánchez i Baró.

11. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
23 de febrer de 2000 (S1/D/2000 923), que designa
representants de l’Institut de Cultura de Barcelona al
Consell de Direcció previst en el Conveni amb la Uni-
versitat Pompeu Fabra per a la creació de l’Aula
d’Història del Periodisme Diari de Barcelona, la Sra.
Núria Fradera i Giró i el Sr. Manuel Rovira i Solà.

12. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
10 de març de 2000 (S1/D/2000 1168), que designa
representants de l’Ajuntament en el Consell de Salut
del Consorci Sanitari de Barcelona, l’Im. Sr. José
Ignacio Cuervo i Argudín i la Ima. Sra. Imma Mayol i
Beltran, en substitució de l’Im. Sr. Xavier Casas i
Masjoan i la Sra. Eulàlia Vintró i Castells, respecti-
vament.

13. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
13 de març de 2000 (S1/D/2000 1204), que constitu-
eix el Consell d’Edicions i Publicacions, en determina
les funcions i en designa membres: com a president,
l’Im. Sr. Vladimir de Semir i Zivojnovic; com a coordi-
nador, el Sr. Enric Casas i Gironella; com a vocals,
els Srs. Joan Antoni Benach i Olivella, Jordi Martí i
Grau, José Pérez i Freijo i Antoni Puig i Picart i les
Sres. Assumpta Escarp i Gibert i Mercè Massa i
Rincón; i com a secretari, el Sr. Mario Giménez i
Yuste.

14. Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de
23 de febrer de 2000 (S1/D/2000 869), que nomena
funcionari eventual el Sr. Jordi Gonzalo i Ruíz, per-
què presti els seus serveis com a director de Serveis
de Planificació i Recerca-Desenvolupament, en el
Sector de Serveis Personals.

15. Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern, de 10 de març de 2000, que aprova ini-
cialment el Projecte constructiu d’urbanització del car-
rer de Musitu fins al carrer del Pare Fidel Fita i l’enllaç
amb el de Bertran, el qual modifica l’aprovat en data
11 de desembre 1997, per import de 45.122.046 pes-
setes (271.188,96 euros), inclòs el 16% impost del va-
lor afegit, aprovació que es té per elevada a definitiva
per al cas que no s’hi presentin durant la informació
pública al·legacions o informes que facin necessari in-
troduir-hi rectificacions.

16. Quedar assabentat de l’acord de la Comissió
de Govern, de 10 de març de 2000, que aprova
inicialment el Projecte d’v Úanització del carrer de
Puigcerdà, entre els de Cristóbal de Moura i de Pere
IV, i del carrer del Marroc, entre el de Maresme i de
Puigcerdà, per import de 171.088.642 pessetes
(1.028.263,45 euros), inclòs el 16% impost del valor
afegit, aprovació que té per elevada a definitiva per al

cas que no s’hi presentin, durant la informació públi-
ca, al·legacions o informes que facin necessari in-
troduir-hi rectificacions.

17. Quedar assabentat de dos decrets de l’Alcal-
dia, de 28 de febrer de 2000 (S1/D/2000 1010 i
1011), que traslladen a la Generalitat, amb informe
favorable, sengles propostes en el sentit que el
CEIP Puríssima Concepció i l’IES Eugeni d’Ors can-
viïn la seva denominació específica actual per la de
CEIP Escola de la Concepció i IES Canyelles, res-
pectivament.

18. Ratificar dos decrets de l’Alcaldia, de 7 de març
de 2000 (S1/D/2000), que estableixen les retribucions
íntegres anuals del personal de l’estructura directiva
de l’Administració municipal, detallat a les respectives
relacions adjuntes.

19. Ratificar el Conveni de col·laboració amb el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques per
al manteniment i, en el seu cas, la implantació de
l’Oficina de Gestió de la Rehabilitació i el desenvolu-
pament de les tasques i assessorament durant 1999
a l’empara del Pla de l’Habitatge 1998-2001.

20. Ratificar l’acord de la Junta Rectora de l’Institut
Municipal de Disminuïts, d’incorporació d’un crèdit
extraordinari de 4.819.911 pessetes (28.968, 25
euros), que es finança amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria.

21. Quedar assabentat del decret d’Alcaldia, de 28
de febrer de 2000 (S1/D/2000), pel qual s’aprova la li-
quidació del Pressupost de l’Ajuntament correspo-
nent a l’exercici de 1999.

22. Quedar assabentat del decret d’Alcaldia, de 20
de març de 2000 (S1/D/2000), pel qual s’aprova la li-
quidació dels Pressupostos de 1999 corresponents
als organismes autònoms següents: Fundació Mies
Van der Rohe, Institut Municipal de Persones amb
Disminució, Institut Municipal d’Educació, Institut Mu-
nicipal d’Informàtica, Institut Municipal d’Hisenda, Ins-
titut Municipal d’Urbanisme, Patronat Municipal de
l’Habitatge, Institut de Cultura de Barcelona, Institut
Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal de
Mercats, Institut Municipal de Salut Pública i Institut
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

23. Adoptar, en l’exercici de les competències re-
servades a l’Ajuntament com a soci únic de les socie-
tats privades municipals respectives, els acords se-
güents:

1r) Designar membre del Consell d’Administra-
ció de:

Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA, el
Sr. Joan Raurich i Llach;

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, el Sr.
Joan Raurich i Llach, en substitució de la Sra. Con-
cepció Duran i Pagès;

Pro Nou Barris, SA, el Sr. Joan Raurich i Llach, en
substitució del Sr. Guillem Sánchez i Juliachs.

2n) Establir que el termini de designació dels con-
sellers que es nomenen serà l’establert en els res-
pectius Estatuts, sens perjudici de la renovació que
fos procedent en el canvi de mandat consistorial.

3r) Facultar indistintament els presidents i els se-
cretaris dels Consells d’Administració per comparèi-
xer davant notari i elevar a escriptura pública els no-
menaments anteriors, com també per complir els
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Re-
gistre Mercantil i també la correcció d’errors materials
en cas necessari.
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24. Quedar assabentat de la resolució del regidor
del Districte de Sant Martí, de 29 de novembre de
1999, que imposa a Bar Spirit, titular de l’establiment
situat al carrer de Sancho de Ávila, núms. 47-49, la
sanció de 500.000 pessetes i tancament provisional
de l’establiment per un període de tres mesos per la
comissió d’una infracció consistent a exercir activitat
diferent de la llicència, tipificada com a falta molt greu
a l’article 23 c) de la Llei 10/1990, de 15 de juny.

S’inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclo-
sos a l’ordre del dia:

ALCALDIA

1. MESURES DE GOVERN

Actuacions urbanístiques a la Ciutat del Teatre.

El president de la Comissió d’Urbanisme i Infraes-
tructures, Sr. Casas, exposa que la cristal·lització del
Projecte de Ciutat del Teatre implica treballar, des del
punt de vista urbanístic, en el buidatge de l’espai cen-
tral, la plaça de Margarida Xirgu, per habilitar-hi els
usos d’equipament i l’aparcament en el subsòl i això
exigeix el reallotjament previ de les persones que
viuen a l’interior de la plaça i en el mateix àmbit: per
tant, es planteja tirar endavant el pla especial que
permeti fer l’aparcament esmentat i els habitatges ne-
cessaris. Agrega que per a l’estiu està prevista l’ober-
tura de l’Institut del Teatre i per al setembre del 2001
el funcionament del Teatre Lliure; que la proposta
avui presentada preveu la construcció d’un nou edifici
en l’espai limítrofe amb el Mercat de les Flors i l’Insti-
tut del Teatre, on es podran reallotjar les persones
que viuen a l’interior de la plaça de Margarida Xirgu, i
fer la primera fase de l’aparcament, el qual després
s’ampliarà sota tal plaça; i que posteriorment es pre-
sentarà la pertinent modificació del Pla General Me-
tropolità per ajustar la delimitació de zones verdes i
consolidar un segon edifici d’habitatges.

El Sr. Fisas indica que caldria concretar més els
aspectes relatius a l’aparcament en una zona on, a
més de la Ciutat del Teatre, hi ha el Palau Municipal
d’Esports i la Fira; i que no hi ha cap estudi de viabili-
tat econòmica i financera del projecte d’aparcament.
Apunta la conveniència de tenir un debat sobre el
Projecte de la Ciutat del Teatre, la inversió total que
exigirà, el seu programa economicofinancer i la políti-
ca teatral, en vista que la quantitat que havia d’abo-
nar l’Estat l’any passat en compliment del compromís
d’aportar-hi 700 millons de pessetes entre els anys
1997 i 2000, no es va poder percebre perquè no es
van justificar correctament els 350 millions correspo-
nents a l’anualitat de 1998.

El Sr. Ciurana celebra que aquesta mesura de go-
vern li ofereixi l’oportunitat d’abordar, encara que si-
gui tangencialment, les intencions de l’equip de go-
vern sobre la Ciutat del Teatre, de les quals aquest
Plenari encara no ha estat informat, a pesar que la
iniciativa avui presentada la defineix com a gran pro-
jecte cultural: per tant, al seu Grup li agradaria saber
quin és i quin contingut té, ja que només el coneix a
través de les rodes de premsa del Sr. Alcalde i dels
mitjans de comunicació, però no oficialment a través
d’aquest Plenari o de la Comissió corresponent, on el

seu Grup demanà que s’explicitessin els criteris de tal
projecte i, no obstant això, el Sr. Alcalde es va limitar
a comparèixer el 28 de febrer proppassat en una roda
de premsa acompanyat del Sr. Pascual, potser per-
què en campanya electoral necessitava una fotogra-
fia amb el món del teatre.

Insta, doncs, l’equip de govern a presentar com
més aviat millor en aquest Plenari els seus criteris so-
bre la Ciutat del Teatre, perquè no es comenci la
casa per la teulada; i opina que la decisió anunciada
pel Sr. Alcalde el 28 de febrer és tardana en haver-se
presentat un cop sobrepassats els terminis, però, al-
hora, precipitada, perquè no havia passat prèviament
per la Comissió corresponent.

El ponent de Cultura, Sr. Mascarell, indica que el
futur del Projecte de la Ciutat del Teatre està condi-
cionat per les converses que es mantenen amb altres
Administracions en els aspectes tant de calendari
com de pressupost, de manera que la seva intenció
és presentar-lo en la propera sessió de la Comissió
sempre i quan hagin finalitzat les converses esmenta-
des i, per tant, s’hagin resolt les incògnites que ara
dificulten posar-lo damunt la taula.

El Sr. Casas precisa, en contestació al Sr. Fisas,
que el pla especial fa possible iniciar la primera fase
de l’aparcament que s’ha d’estendre després sota la
plaça de Margarida Xirgu; que aquesta primera fase
comportarà entre 150 i 200 noves places d’aparca-
ment com a mínim i la segona entre 250 i 300 places
més, amb entrada i sortida pel passeig de l’Exposició,
cosa que facilitarà el trànsit a aquelles persones que
vulguin accedir amb els seus vehicles privats no no-
més als actes de la Ciutat del Teatre, sinó tots
aquells que tinguin lloc en els altres escenaris públics
de la zona sense congestionar la circulació en carrer
de Lleida. Aclareix que les actuacions es canalitzaran
a través de Societat Municipal d’Aparcaments i Ser-
veis, SA, i del Patronat Municipal de l’Habitatge i, per
tant, no hi haurà problemes de caire econòmic per a
l’execució del projecte.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

2. Atorgar la Medalla de la Ciutat en la categoria
d’Or a l’Excm. Sr. Federico Mayor i Zaragoza, en re-
coneixement a la seva trajectòria personal i professio-
nal en defensa dels drets humans i de la pau.

El Sr. Fisas expressa el suport del Grup Popular
a l’atorgament d’aquesta distinció perquè Federico
Mayor i Zaragoza s’ha caracteritzat sempre en la
seva actuació política pel seu tarannà centrista i ha
estat sempre a favor de les institucions culturals.

El Sr. Molins manifesta igualment el suport del
Grup de CiU a la medalla que es proposa concedir a
Federico Mayor i Zaragoza, que tingué una inter-
venció decisiva en l’obtenció del patronatge de la
UNESCO al Fòrum Universal de les Cultures 2004
quan era director general d’aquella organització inter-
nacional: confia, doncs, que la Ciutat que avui li ex-
pressa el seu reconeixement per tal motiu sigui capaç
de fer honor a la confiança amb què la va distingir.

El Sr. Portabella, en nom del Grup ERC-EV, consi-
dera plenament justificada la medalla que s’atorga a
Federico Mayor i Zaragoza, que representa l’home
humanista i contemporani alhora, que ha tingut una
trajectòria professional molt destacada en els camps
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del coneixement, de la defensa dels drets humans i
de la pau i de l’ensenyament, que són els motors de
l’evolució de l’espècie humana, i que ha sabut in-
troduir aquestes inquietuds a la nostra Ciutat i contri-
buir a futurs projectes que les tenen per objectiu.

La Sra. Mayol suma també el suport del Grup
IC-EV a la proposta afegint a les consideracions
exposades en les intervencions precedents, que
aquest guardó recull els sentiments de la Ciutat, ex-
pressats en l’homenatge que fa un parell de mesos
es va retre a Federico Mayor i Zaragoza, l’actuació
del qual ha revaloritzat una organització internacio-
nal, la UNESCO, que és molt necessària perquè el
món funcioni millor.

El Sr. Alcalde subratlla que Federico Mayor i Za-
ragoza és un barceloní que ha ocupat un lloc des-
tacadíssim en el món, el de director general de la
UNESCO, d’on auspicià el diàleg per la pau, que co-
incideix plenament amb els objectius del Fòrum Uni-
versal de les Cultures; que el seu pas per la
UNESCO marcà un gir en tal institució, en la qual dei-
xà una gran petxada; i que la Ciutat vol agrair-li tot
això i espera que la seva presència entre nosaltres
ajudi a aconseguir que el Fòrum Universal de les Cul-
tures contribueixi a impulsar les polítiques per la pau
a través del diàleg.

S’aprova, per unanimitat, el dictamen presentat.
3. 1) Aprovar inicialment la constitució d’una so-

cietat privada municipal denominada Infraestructu-
res 2004, SA, amb un capital de 60.500 euros
(10.066.353 pessetes). 2) Aprovar inicialment els Es-
tatuts d’Infraestructures 2004, SA, que s’adjunten
com a annex. 3) Sotmetre a informació pública l’acord
de constitució i els Estatuts per un termini de trenta
dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 4)
De no presentar-s’hi al·legacions: a) Tenir per elevat
aquest acord d’aprovació inicial a definitiva. b) Proce-
dir a desemborsar totalment el capital social. c) Fa-
cultar l’Alcaldia perquè realitzi les actuacions neces-
sàries per a l’efectivitat d’aquests acords.

El president de la Comissió de Presidència i Hisen-
da, Sr. Maragall, comenta que, en la Comissió, tots
els Grups coincidiren en la conveniència de constituir
aquesta societat per tirar endavant les operacions ur-
banístiques i la construcció i equipaments d’infraes-
tructures, les qüestions relatives a l’accessibilitat i les
actuacions de caràcter mediambiental sobre el territo-
ri en què el Fòrum Universal de les Cultures 2004 tin-
drà lloc; que, per tant, la proposta vol fer possible que
l’envergadura, la complexitat i la intensitat de les ac-
tuacions que s’han de dur a terme en un àmbit territo-
rial ben determinat, comptin amb instrument adequat;
i que la nova societat neix no només amb la vocació
de rebre encàrrecs de les Administracions involucra-
des en el Projecte del 2004, sinó amb la voluntat que
tals Administracions arribin a ésser presents en el
seu si.

El Sr. Álvarez anuncia el vot favorable del seu
Grup a la constitució de la nova societat, perquè la
considera un bon instrument de gestió; però creu que
si realment es vol comptar amb l’Estat i la Generalitat,
caldria haver-los ofert des de bon principi la possibili-
tat de definir els Estatuts de la nova societat i el seu
organigrama.

Recorda que el seu Grup ja assenyalà fa uns me-
sos la manca de diàleg en un assumpte que necessi-

ta el consens per convertir-se en un gran èxit, com ho
foren els Jocs Olímpics de 1992 en haver-se organit-
zat amb consens amb les altres Administracions i la
societat civil; que per tal motiu els Grups de l’oposició
proposaren la convocatòria d’una sessió extraordinà-
ria en què s’expliquessin els continguts del Fòrum
Universal de les Cultures; i que gràcies a tal sessió,
el 18 de febrer es constituí la Comissió de seguiment
de la programació del Fòrum Universal de les Cultu-
res, en la qual estan representats tots els Grups mu-
nicipals.

No troba adequat que els Governs de l’Estat i la
Generalitat s’hagin assabentat de la constitució de
la nova societat a través de la premsa; i demana
aclariments sobre com se subscriuran els 20.000
milions que arribarà a tenir la nova societat, i sobre
com s’ha calculat aquesta xifra, i sobre la participa-
ció que tindran en la nova societat les altres Ad-
ministracions, la societat civil i les empreses pri-
vades.

Acaba recomanant que es procuri actuar de la ma-
nera com s’havia actuat fins ara; i que es compti amb
totes les Administracions, perquè el Projecte del 2004
sigui un èxit com ho foren els Jocs Olímpics.

El Sr. Alcalde puntualitza que no hi ha cap confron-
tació amb les altres Administracions, les quals han
entès perfectament com s’ha actuat, ja que s’han se-
guit els mateixos passos que en els Jocs Olímpics:
primer es constituí l’Institut Municipal de Promoció Ur-
banística, SA, (IMPUSA) i després el Holding Olímpic
amb les altres Administracions; que la societat que
avui es crea té per objectiu principal la realització de
les obres que corresponen a l’Ajuntament i posterior-
ment ja es determinarà, en funció de les necessitats,
si es transforma en compartida o es crea un holding;
que la quantitat de 20.000 milions correspon a la do-
tació prevista en el Programa d’actuació municipal
per a les obres relacionades amb el Projecte del
2004; i que hi ha una comunicació fluida amb les
altres Administracions i l’Ajuntament no pretén in-
troduir-hi elements distorsionadors.

El Sr. Puigdollers opina, en primer lloc, que la nova
societat ve a duplicar les funcions que tenia recone-
gudes el Consorci del Besòs, perquè un i altra tenen
per finalitat la gestió urbanística i la gestió d’infraes-
tructures i tots dos tenen, gairebé, el mateix àmbit ter-
ritorial i, per funció, la gestió de projectes encomanats
per les Administracions públiques: tot això el porta,
doncs, a preguntar com es lligarà l’actuació d’amb-
dues entitats i la incorporació de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs a la nova empresa i si el Consorci no
servia per a fer les tasques que s’encomanen a la
nova empresa.

Indica, en segon lloc, que mentre, en el procés
seguit, en el cas dels Jocs Olímpics, Anella Olímpica
de Montjuïc, SA, (AOMSA) i Vila Olímpica, SA
(VOSA) es varen constituir després d’haver-ne par-
lat amb els Grups polítics municipals, avui Infraes-
tructures 2004, SA, s’està constituint sense haver-
ne parlat amb els Grups i sense haver cercat el
consens, perquè el govern municipal ho ha volgut
així; que tres mesos després de la sessió extraor-
dinària tinguda sobre el Fòrum Universal de les Cul-
tures 2004, la qual acabà amb cants al consens, la
primera acció del govern municipal en tal terreny
s’ha fet prescindint-ne, i la resta d’Administracions
consorciades se n’han assabentat pels diaris, ja que



 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa NÚM. 16 a 20-V-2000870

fins abans-d’ahir no sel’s comunicà el propòsit de
constituir aquesta nova societat.

Suposa que si, com ha dit el Sr. Alcalde, la nova
empresa neix per a fer només obres que corresponen
a l’Administració municipal, la depuradora del Besòs
deu ésser una obra municipal que es farà amb fons
europeus.

Diu, en resum, que per les consideracions ante-
riors, el seu Grup ha optat per l’abstenció amb l’espe-
rança, però, que en el futur es reconstruirà el con-
sens que porti a l’èxit el Projecte 2004.

El Sr. Alcalde contesta que la presentació de la
proposta a la Comissió del Plenari ja obria un camí
per assolir un consens; que el Consorci del Besòs té
delegada l’autoritat urbanística dels Ajuntaments
consorciats pel que fa al planejament urbanístic, però
sembla més útil que la gestió romangui en aquest
Ajuntament, que hi fa una aportació econòmica més
substanciosa, per desenvolupar-la a través d’un òr-
gan com el que avui es crea; i que la responsabilitat
de fer i pagar la depuradora correspon a l’Administra-
ció competent, la Generalitat de Catalunya, sens per-
judici que se li pugui demanar, cosa que fins ara no
s’ha fet, que delegui l’execució material en l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament
de Residus o en la nova societat.

El Sr. Puigdollers replica que tot i que, segons el
Sr. Alcalde, la societat neix per a fer les obres que
corresponen a l’Ajuntament, la documentació que fi-
gura a l’expedient, esmenta com primera àrea d’ac-
tuació de la societat la remodelació i ampliació del
tractament biològic de la depuradora existent en el
Besòs.

El Sr. Alcalde matisa que tal expressió fa referèn-
cia a la llosa que s’ha de construir damunt la depura-
dora; i que les tres Administracions implicades estan
d’acord en les línies generals del projecte.

El Sr. Álvarez suggereix la conveniència d’ampliar
l’àmbit d’actuació de la nova Societat a la remode-
lació del Poblenou, perquè la proximitat territorial
d’ambdues operacions aconsellen tractar-les de ma-
nera coordinada.

El Sr. Alcalde respon que la remodelació d’amb-
dues actuacions és desitjable, però els seus terminis
d’execució són diferents —deu anys per al Poblenou;
i quatre per al Projecte 2004— i això fa aconsellable
crear organs d’execució separats: per això, en una
propera sessió es plantejarà la creació d’un òrgan de
gestió de l’operació del Poblenou, que, tanmateix,
procurarà actuar coordinadament amb la societat que
avui es crea.

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels
Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens.

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME

4. Donar conformitat, tal com preveu l’article 23.2
b) de la Carta Municipal de Barcelona, als Plans d’ac-
tuació 2000-2003 dels Districtes de Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, segons les
dades expressades en els documents adjunts.

La Presidència anuncia que, tal com es convin-
gué a la Junta de Portaveus, els Programes d’actu-
ació dels diferents Districtes seran votats separa-
dament.

El Sr. Fisas, coherent amb la intervenció que for-
mulà la darrera sessió sobre el mateix tema, significa
que el posicionament dels membres del Grup Popular
es correspondrà amb el que mantingueren els repre-
sentants del seu Grup en cada Districte; i reitera la
petició que, un cop aprovats tots els Programes d’ac-
tuació dels deu Districtes, es refonguin amb el Pro-
grama d’actuació municipal.

El Sr. Ciurana dóna per reproduïda la intervenció
que féu en la sessió anterior sobre els Programes
d’actuació dels Districtes, afegint-hi que avui encara
restarà pendent d’aprovació el corresponent al Dis-
tricte de Nou Barris; que la tramitació seguida en tots
ells pel govern municipal no és pas un exemple de ri-
gor administratiu, jurídic i polític; que una quarta part
del mandat haurà transcorregut sense que els Distric-
tes tinguessin aprovats llurs Programes d’actuació; i
que, per tant, el vot dels membres del Grup de Con-
vergència i Unió serà negatiu en tots els casos.

El Sr. Fisas anuncia que el vot dels membres del
seu Grup serà favorable pel que fa al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, on l’actitud dialogant del regidor
del Districte ha permès arribar a acords, i contrari pel
que fa als Districtes de Sant Andreu i Sant Martí,
mentre que en el cas de Gràcia es decantaran per
l’abstenció.

S’aprova el dictamen núm. 4 de l’ordre del dia: a)
pel que fa als Districtes de Sant Andreu i Sant Martí,
amb el vot en contra dels Srs. Molins, Miró, Puigdo-
llers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich, Ortega,
Fandos i Recasens i també dels Srs. Fisas, Ainoza,
Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro; b) pel
que fa al Districte de Gràcia, amb el vot en contra
dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i
Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i
amb l’abstenció dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i
Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro; i c) pel que fa al
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb el vot en contra
dels Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i
Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens.

5. Aprovar inicialment la Modificació dels articles
91, 92, 93, 94 i 96 de l’Ordenança dels usos del pai-
satge urbà, relatius a la implantació d’antenes i altres
instal·lacions de telefonia mòbil; i exposar-la al públic
pel termini de trenta dies.

El Sr. Casas explica que aquest dictamen plasma
els acords convinguts entre Localret i el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat i té per objecte re-
gular la implantació de les antenes dels sistemes de
telefonia mòbil partint de la distinció entre l’impacte
ambiental derivat del camp electromagnètic i l’impac-
te visual i paisagístic regulat a l’Ordenança municipal.

Explicita que la nova redacció reforça l’obligació
dels operadors de planificar les seves instal·lacions
dins un projecte global i de compartir suports, instau-
ra la clàusula de progrés per a l’adaptació de les
instal·lacions als canvis tecnològics, determina que
els nous emplaçaments demanats comportin l’adap-
tació de les instal·lacions existents en el seu entorn,
introdueix millores en els resultats finals i pren en
consideració l’impacte ambiental. Agrega que la re-
dacció dels articles modificats recull els suggeriments
dels Serveis Jurídics, l’Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida, i la Direcció d’Actuació Urba-
nística i resta oberta a les aportacions que es puguin
formular en el període d’informació pública.

S’aprova el dictamen per unanimitat.
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Districte de l’Eixample

6. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68
de la Carta de Barcelona, la Modificació del Pla es-
pecial d’ordenació dels nous equipaments situats a
les antigues Cotxeres Borrell, a l’àmbit del Sector B,
carrer del Comte Borrell, núms. 21-33, promogut per
Aiguajoc Borrell, SL; desestimar les al·legacions
presentades per la Ima. Sra. Joana Ortega i Ale-
many, en la seva qualitat de regidora del Grup Muni-
cipal de Convergència i Unió, de conformitat amb
l’informe dels Serveis de Planejament de l’1 de març
de 2000.

El Sr. Miró observa que les reserves exposades pel
seu Grup a la Comissó estaven motivades per la res-
posta que s’havia donat a les seves al·legacions, de
manera que havent-se’n aclarit alguns aspectes, els
membres del seu Grup opten ara per l’abstenció per-
què no hi ha objeccions prou importants que exigeixin
el seu vot negatiu.

S’aprova amb l’abstenció dels Srs. Molins, Miró,
Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich,
Ortega, Fandos i Recasens.

Districte de Sants-Montjuïc

7. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68
de la Carta de Barcelona la Modificació del Pla espe-
cial de reforma interior al barri del Polvorí, promoguda
pel Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, on s’han incor-
porat les prescripcions de l’aprovació inicial a què fa
referència l’informe dels Serveis de Planejament de
30 de novembre de 1999.

El Sr. Casas comenta que aquesta modificació
ajusta determinats aspectes del Pla especial de con-
formitat amb les peticions del promotor, l’INCASOL,
per tal de poder accelerar les obres de remodelació i,
consegüentment, el reallotjament de les persones
afectades, i precisa l’espai destinat a la guarderia,
que se situa en la planta baixa d’un dels edificis.

S’aprova el dictamen per unanimitat.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

8. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68
de la Carta de Barcelona, el Pla especial d’equipa-
ments a l’Escola l’Horitzó, situada al passeig de la
Bonanova, núm. 7, promogut per Inmobiliaria Parnas-
siana, SL.

S’aprova, per unanimitat, aquest dictamen.

Districte de Nou Barris

9. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68
de la Carta de Barcelona, el Pla especial de millores
viàries al sector de Torre Baró-Vallbona, d’iniciativa
municipal; i donar conformitat a l’informe dels Serveis
de Planejament de 7 de març de 2000, de valoració
dels informes de la Subdirección General de Planes y
Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias, i de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña,
emesos en el tràmit de l’article 57.1 del Decret legis-
latiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovà la refo-

sa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.

El Sr. Álvarez anticipa l’abstenció del seu Grup per-
què, a pesar d’estar d’acord en el fons d’aquest dicta-
men, hi discrepa en la forma pel fet que el dictamen
comporta una modificació de zona verda, que tot i és-
ser de signe positiu, és a dir, en més, necessita ésser
aprovada per la Subcomissió d’Urbanisme de Barce-
lona amb els informes previs de la Comissió d’Urba-
nisme de Catalunya i de la Comissió Assessora, que
el darrer dels quals té caràcter vinculant. Afegeix que
sobre aquesta qüestió va demanar un informe emès
per la Secretaria General i se li n’ha tramès un de fet
per la Direcció dels Serveis Jurídics, el qual no li ser-
veix perquè ell reclamava un informe fet per funciona-
ris independents i no pas per personal de confiança
política, motiu pel qual reitera la seva petició.

El Sr. Ciurana anuncia que després de rebre la do-
cumentació sol·licitada a la Comissió, el seu Grup vo-
tarà favorablement el dictamen, encara que el seu sí
és crític perquè el procediment seguit no ha estat a
l’altura que exigia la importància de l’assumpte.

S’aprova amb l’abstenció dels Srs. Fisas, Ainoza,
Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Balseiro.

10. Informar favorablement, a petició del Ministeri
de Foment i pel que fa al terme municipal de Barce-
lona, el Projecte de construcció de la ronda de
Montcada, promogut pel Ministeri de Foment, redac-
tat per Barcelona Regional, SA, d’acord amb el
Conveni sobre actuacions a realitzar a l’àrea del
Congost del Besòs, signat entre el Ministeri de Fo-
ment, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i els Ajuntaments de Barcelona, de Santa
Coloma de Gramenet, de Montcada i Reixac i de
Sant Adrià de Besòs.

S’aprova, per unanimitat, aquest dictamen.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Districte de Sant Andreu

11. Ratificar el Conveni, signat en data 24 de fe-
brer de 2000 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ad-
judicatari, de resolució, de mutu acord, de la con-
cessió per a la gestió, explotació i remodelació del
camp de futbol Municipal Narcís Sala, ubicat a la fin-
ca delimitada pel passeig de Fabra i Puig i els car-
rers del Pare Manyanet, de Virgili i de Santa Co-
loma, atorgada a la Unió Esportiva Sant Andreu per
acord del Consell Plenari de 24 de desembre de
1991 per un període de cinquanta anys; resoldre, de
mutu acord, l’esmentada concessió; i cancel·lar i tor-
nar el dipòsit de garantia definitiva, efectuat a la Tre-
soreria Municipal el 28 de febrer de 1992, amb núm.
de resguard 35.065, per Construcciones Pai, SA,
amb NIF A-8429813, i per import de 27.971.000
pessetes (67.806,53 euros).

12. Aprovar l’expedient relatiu a l’autorització d’ús
de les instal·lacions municipals del camp de futbol
Narcís Sala, ubicades als carrers de Santa Coloma,
del Pare Manyanet, de Virgili i la rambla Onze de
Setembre, juntament amb el plec de condicions que
s’adjunta en annex; atorgar l’esmentada autoritza-
ció per un període de cinc anys, prorrogables expres-
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sament, a la Unió Esportiva Sant Andreu, amb NIF
G-58243676 i inscrita al Registre de la Direcció Ge-
neral de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb
el número 1258; requerir l’entitat autoritzada perquè
presenti, en el termini dels quinze dies a partir de la
notificació del present acord, el document acreditatiu
d’haver dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva fixada en 200.000 pessetes.

Districte de Sant Martí

13. Aprovar el plec de clàusules d’explotació que
ha de regir el concurs, mitjançant procediment obert,
per a la gestió del complex esportiu municipal Verne-
da, situat al carrer de Binèfar, núms. 10-14, mitjan-
çant la forma de concessió, prevista als articles
157.a) de la Llei de contractes de les Administracions
públiques (LCAP) i 243 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
per un període màxim de vint-i-cinc anys i d’acord
amb el règim econòmic previst al plec de clàusules
d’explotació; sotmetre’l a informació pública durant un
termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació, d’acord amb l’article 232.2 del ROAS; con-
vocar simultàniament concurs obert per a l’adjudica-
ció del contracte d’acord amb els articles 75.3, 86 i
160 de la LCAP; ordenar la publicació al Butlletí Ofi-
cial de la Província per tal de donar informació públi-
ca del plec de clàusules d’explotació i de la convoca-
tòria de concurs, durant un període de vint-i-sis dies
naturals i sempre que s’hagin complert vint dies hà-
bils d’informació pública del plec, tenint en compte
que si es formulen al·legacions en contra del plec de
clàusules durant el període d’informació pública, se
suspendran les actuacions mentre aquelles no que-
din resoltes.

S’aproven, per unanimitat, els tres dictàmens pre-
cedents.

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT

14. Estimar parcialment les al·legacions presenta-
des pel Grup Municipal Popular sobre el Pla específic
d’emergència exterior del Port de Barcelona, estimant
l’esmena continguda en l’apartat 4.2 del seu escrit
d’al·legacions, en el sentit de modificar el segon parà-
graf de l’apartat 4-8-2 “Medios y recursos aportados
por la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima” (full
134/141), del Volum II del Pla, de conformitat amb la
redacció adjunta; desestimar la resta de les al·lega-
cions presentades, de conformitat amb els informes de
la Direcció de Serveis de Protecció Civil de 2 i 22 de
febrer de 2000; aprovar definitivament, d’acord amb el
procediment establert a l’article 162 de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya, l’esmentat
Pla; procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província; i remetre’l a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya per a la seva homologació.

La presidenta de la Comissió de Seguretat i Mobi-
litat, Sra. San Miguel, explica que l’objectiu d’aquest
Pla és definir les actuacions d’emergència exterior
del Port, els recursos necessaris i la manera d’orga-
nitzar-los; i que un cop aprovat, serà tramès a la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè el
valori.

El Sr. Ainoza pensa que l’elaboració d’un pla d’e-
mergències exteriors del Port és una bona iniciativa,
però s’ha desaprofitat l’ocasió de desenvolupar com-
pletament aquesta matèria i en aquest sentit indica:
a) que s’ha d’incrementar la flota de quatre vehicles i
millorar el tanc pesant, que és obsolet, b) que la des-
càrrega de soja, que es continua fent de manera in-
correcta, genera contaminació ambiental que afecta
les persones i estén damunt l’asfalt una pel·lícula
finíssima de pols que, en provocar desplaçaments de
vehicles, pot ésser causa dels accidents de circulació
que es produeixen a la zona; i c) que la dotació del
Parc de bombers de la Zona Franca, actualment for-
mat per quinze bombers, s’hauria d’ampliar fins a les
vint-i-cinc persones.

La Sra. San Miguel remarca que un pla d’emergèn-
cies ha de definir l’actuació dels equips disponibles; i
que la descàrrega de fava de soja ha estat estudiada
acuradament pels Serveis del Port i de Sanitat i això
ha evitat que els darrers anys es produïssin proble-
mes per tal causa.

El Sr. Casas considera mancats de rigor els co-
mentaris del Sr. Ainoza sobre la descàrrega de soja.
Addueix que es tracta d’una qüestió que ha preocu-
pat totes les Administracions, i el treball seriós fet els
darrers anys ha reduït substancialment els riscos que
es deriven de tal activitat, com han pogut comprovar
les persones que treballen en els camps de l’epide-
miologia i la salut pública.

Troba també fora de lloc atribuir accidents a hipòte-
sis que no s’han comprovat; i assegura que es conti-
nuaran exigint les màximes garanties d’inocuïtat a les
empreses que fan operacions de descàrrega de soja.

El Sr. Ainoza es referma en les seves paraules so-
bre la manera com s’està fent la descàrrega de soja,
les quals responen a les seves observacions perso-
nals de com es fan aquestes operacions; i posa a dis-
posició de la Sra. San Miguel, perquè el contrasti,
l’estudi tècnic sobre la possible sinistralitat provocada
per la causa que ha esmentat en la seva intervenció
anterior, en la qual, per tant, no hi ha hagut cap man-
ca de rigor.

El Sr. Alcalde pregunta si el Sr. Ainoza té la segu-
retat que la pel·lícula de pols era de soja.

El Sr. Ainoza contesta que, en tot cas, a la ronda
del Litoral, entre Can Tunis i el Cementiri, s’hi dipo-
sita en determinats dies una pel·lícula finíssima que
fa molt difícil les frenades i el control dels vehicles; i
que les operacions de càrrega i descàrrega de soja
es fan incomplint les normes aprovades per aquest
Plenari.

El ponent de Salut Pública, Sr. Cuervo, indica que
gràcies als treballs dels tècnics municipals, s’ha po-
gut evitar el risc d’epidèmies d’asma induïdes per la
descàrrega de fava de soja; i que hi ha un sistema de
col·laboració entre els Serveis d’Epidemiologia i de
Sanitat Ambiental que detecten ràpidament qualsevol
canvi o incidència en els malalts al·lèrgics a tal subs-
tància, però si el Sr. Ainoza ha detectat un augment
dels casos d’asma o algun brot epidèmic, ho hauria
de posar en coneixement de tals Serveis, perquè en
el moment actual la malaltia està controlada i els Ser-
veis esmentats no tenen coneixement de cap risc en
aquest camp.

S’aprova el dictamen amb l’abstenció dels Srs.
Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i
Balseiro.
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GRUPS MUNICIPALS

15. PROPOSICIONS DELS DIVERSOS GRUPS.

Del Grup Municipal de Convergència i Unió:

15.1. 1) Dotar el territori de Zona Franca-la Marina
dels efectius humans i materials necessaris per a
garantir l’obtenció d’un alt nivell de seguretat en allò
que són les funcions reglades de la Guàrdia Urbana.
En concret, es considera necessari triplicar els ac-
tuals efectius per torn de matí i tarda, amb excepció
de l’acompanyament de la grua, i reforçar la dota-
ció nocturna amb una unitat suficient dotada d’efec-
tius a peu.

2) Donar a conèixer, perquè pugui ser informat pels
Grups Municipals d’aquest Consistori, el correspo-
nent Consell de Districte, la Federació d’Associació
de Veïns de Barcelona, i les Associacions de Veïns
de la Zona Franca-la Marina, el Pla de reubicació de
les famílies afectades per la supressió dels habi-
tatges de Can Tunis. El Pla establirà de manera es-
pecífica la seva durada total i possibles fases, els
continguts específics de cada fase i el detall de les
mesures, així com la seva incidència sobre les esco-
les i les actuacions que en relació a elles s’adoptaran.

3) Elaborar un programa de desenvolupament co-
munitari i revitalització econòmica que tingui com a
objecte aquells barris de Zona Franca-la Marina que
presenten clares manifestacions de marginació eco-
nòmica i social.

El Sr. Miró reconeix, d’antuvi, que el barri de la
Zona Franca-la Marina ha canviat en bé d’ençà de
l’època que ell era veí del barri del Port, i que tal can-
vi és resultat de les reivindicacions veïnal i, especial-
ment, de l’acció d’aquest Ajuntament però amb la ma-
teixa objectivitat i sinceritat vol assenyalar que els
problemes actuals que viu el barri tenen el seu origen
en un procés de degradació, del qual el govern mu-
nicipal és el principal responsable, que té com a ma-
nifestacions més visibles la inseguretat que afecta la
vida quotidiana del barri no només en el moment de
produir-se el delicte, que és sovint, sinó com una sen-
sació permanent, ja que ningú no pot viure tranquil en
un bloc de pisos sabent que un dels veïns és traficant
de drogues: corregir, doncs, aquesta inseguretat és
una necessitat prioritària, en la qual l’Ajuntament té la
seva part, perquè l’ordre i la tranquil·litat en el carrer
són, també, una responsabilitat del govern municipal.

Continua dient que, tanmateix, reduir els proble-
mes de la Zona Franca-la Marina al de la inseguretat
seria un error i una injustícia envers les persones
més indefenses, perquè l’origen dels problemes ac-
tuals es troba en l’oblit del barri de Can Tunis Nou
després de la seva ocupació: la que havia d’ésser
una actuació emblemàtica s’ha convertit en un focus
de marginació i degradació.

Recorda que el llibre de Basili González inclou fo-
tografies de com era el barri esmentat quan s’inaugu-
rà, amb la intenció d’integrar persones, la majoria
d’ètnia gitana que tenien dificultats per integrar-se en
el medi urbà; i comenta que, passats els primers
anys, el govern municipal ha deixat de gestionar tal
barri: ha permès que no es pagués el lloguer ni el
llum ni l’aigua, ha trencat la pedagogia de la integra-
ció, i ha tolerat l’autoconstrucció en patis i espais lliu-
res, l’ocupació dels locals de serveis —concretament

en el centre social viuen avui set famílies— i el tras-
pàs dels habitatges fins al punt que avui no se sap
qui ocupa els habitatges, perquè no hi ha un cens de
les persones que hi viuen.

La Presidència interromp el Sr. Miró invitant-lo a
sintetitzar la seva posició d’acord amb les normes
convingudes a la Junta de Portaveus sobre la subs-
tanciació de les proposicions i dels precs i preguntes.

El Sr. Miró reprèn l’ús de la paraula, tot confiant
que la benevolència del Sr. Alcalde li permetrà tractar
amb l’extensió adequada la qüestió que ha plantejat; i
dóna lectura a un fragment de l’escrit adreçat a l’Al-
caldia pel Sr. Basilio González el 19 de gener d’en-
guany on es manifesta que en barris com Can Tunis
Nou és impossible accedir al món laboral, l’ambient
degrada i incapacita per fer una vida normalitzada i
l’entorn és tan degradat i contrari a les exigències
d’una societat normal que els nens creixen en un cul-
tiu intensiu de delinqüència i sense cap alternativa.

Diu, en resum, que el fet que aquell espai urbà
s’hagi convertit en mercat de la droga, amb la conse-
güent inseguretat que això genera sobre l’entorn urbà
de bona part de la Zona Franca, ha portat el seu Grup
a presentar la proposició en debat, la qual en la seva
primera part reclama una major implicació de la Guàr-
dia Urbana en la seguretat del barri; en la segona ex-
pressa la preocupació pel pla de reubicació de les
famílies de Can Tunis tot demanat que es doni a co-
nèixer als Grups municipals i altres instàncies; i en la
tercera proposa un programa de desenvolupament
comunitari i de revitalització econòmica per al barri
davant la situació d’alguns comerços que han tancat
les portes, i els preus de molts pisos, que estan per
dessota dels nivells del mercat perquè la gent vol
marxar del barri.

El Sr. Alcober, en la seva condició de regidor del
Districte de Sants-Montjuïc, demana la retirada de la
proposició en debat, adduint que la situació actual de
conflictivitat del barri de Zona Franca-la Marina ha
engegat un procés molt laboriós per trobar-hi solu-
cions de consens no només a escala municipal, sinó
també amb altres estaments; que la Federació d’As-
sociacions de Veïns està informada d’aquest procés
igual que els Grups polítics presents en el Consell
Municipal de Districte; que actualment està a punt
d’acabar-se la remodelació integral de tres barris, que
comporta la dignificació d’un miler d’habitatges; i que
els darrers anys s’ha fet un esforç d’inversió urba-
nística que ha canviat radicalment la fisonomia que
tenia la Zona Franca en el passat, per bé que hi hagi
encara dèficits importants, especialment pel que fa al
metro.

Continua dient que el Programa d’actuació munici-
pal anterior, el present i segurament el futur, perquè
no hi haurà més remei, pretén donar al barri un camí
de futur; que l’equip de govern fa propostes que can-
vien les qualificacions urbanístiques passant de la in-
dústria als usos terciaris i d’habitatge, perquè té uns
objectius i un pla estratègic per a aquesta zona i
igualment propicia l’ampliació de la Fira en el Polígon
Pedrosa perquè la considera necessària, però també
perquè vol retre un bon servei al barri; i que amb la
mateixa intenció va promoure en el mandat anterior el
trasllat dels habitatges de Can Tunis; que queden en-
cara, evidentment, molts problemes però no s’estal-
vien esforços per intentar resoldre’ls; i que el procés
de transformació en marxa està vivint actualment un
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moment de conflictivitat, la qual es mirarà de tractar
de la millor manera possible conjuntament amb les al-
tres Administracions i amb els veïns.

Fa avinent que els problemes de Can Tunis Nou
exigeixen parlar poc i treballar molt per al reallotja-
ment i l’acompanyament social de les famílies comp-
tant amb la implicació de totes les Administracions i
tanmateix en una carta que li ha tramès la Generalitat
s’hi indica que, elevada la pertinent consulta a la reu-
nió de secretaris generals dels diversos Departa-
ments de la Generalitat, no es podia comprometre
cap ajuda tant per la manca de disponibilitat pressu-
postària, com pel fet que els beneficis de l’ajuda a
l’habitatge només es poden concedir quan es donen
circumstàncies extraordinàries.

La Sra. Treserra anticipa l’abstenció dels membres
del Grup Popular perquè consideren fonamental la
discreció per a garantir l’eficàcia de les gestions en
curs i perquè en la reunió tinguda sobre la qüestió la
Sra. Mayol explicà el desenvolupament del procés i
anuncià que s’aplicarien criteris tècnics basats en ex-
periències anteriors: fa, doncs, confiança a totes les
Administracions involucrades en el procés en marxa,
del qual desitgen, però, ésser informats.

El Sr. Miró no veu les raons per les quals s’ha ins-
tat la retirada d’una proposició que demana: 1) que a
la Zona Franca hi hagi més guàrdies, 2) que s’informi
sobre el pla de reallotjament dels habitants del barri
de Can Tunis, i 3) que s’elabori un programa de des-
envolupament comunitari.

Subratlla que ha reconegut que a la Zona Franca
s’havien fet coses els darrers vint anys, però ara s’es-
tà parlant del fracàs de l’acció del govern municipal a
Can Tunis i de les seves conseqüències en la proble-
màtica actual i, tanmateix, una vegada més, s’ha in-
tentat passar la pilota a la Generalitat.

Entén que parlar poc no ha de significar negar el
problema seguint la tendència, massa freqüent en el
nostre país, a considerar els ciutadans com a menors
d’edat que no poden tenir consciència de la realitat.

Mostra la seva preocupació davant les declara-
cions fetes pel Sr. Alcalde en el sentit que la sala
d’assistència a les persones drogaddictes no s’ajus-
tava al model del govern municipal; i recomana que
la militància no porti a l’absurd, perquè l’alarma so-
cial que impedeix tirar endavant tal iniciativa a la
Zona Franca no significa pas que el model no sigui
necessari.

Acaba dient que el seu Grup col·laborarà a trobar
consens, però això no implica haver de dir amén a
tot, perquè cada posició pot tenir una part de la veritat
i, per tant, cal treballar per mantenir una identitat de
criteris: en conseqüència, manté la seva proposició.

El Sr. Alcober subratlla que el govern municipal
continuarà treballant per la Zona Franca i la seva
dinamització econòmica i social sense amagar els
problemes; que les qüestions relatives a la vigilància
han estat consensuades amb les persones que en
són responsables; i que discreció no vol dir amagar
res, sinó resoldre els problemes.

Es rebutja la proposició en debat amb deu vots a
favor (emesos pels Srs. Molins, Miró, Puigdollers,
Forn, Ciurana i Pujol i les Sres. Oranich, Ortega, Fan-
dos i Recasens), i vint-i-cinc en contra de la resta de
regidors presents a la Sala, excepte els Srs. Fisas,
Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres. Treserra i Bal-
seiro, que s’han abstingut.

Del Grup Municipal Popular:

15.2. 1) Que es compleixin i es facin complir les Or-
denances, Normes i Reglaments vigents, relatius a
obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal, i que l’Ajuntament assumeixi plenament
les responsabilitats que li corresponen segons la Car-
ta municipal, en especial les de defensa dels ciuta-
dans davant d’aquest tipus d’actuacions.

2) Que es revisi el sistema organitzatiu intern de
l’Ajuntament, quant al control i inspecció de les obres
de canalització a la via pública, realitzades per opera-
dors de telecomunicacions i companyies de serveis, i
que es millori l’operativa dels organismes de coor-
dinació constituïts entre aquestes companyies i l’A-
juntament, per tal d’aconseguir un sistema eficaç de
coordinació, planificació i control de les seves ac-
tuacions.

3) Que com a resultat d’això, es decideixi la con-
veniència de revisar les Ordenances, Normes o Re-
glaments corresponents, per tal d’aconseguir la millor
compatibilització i coordinació possible en el tipus
d’obres esmentades, en especial les dels operadors
de telecomunicacions, entre els legítims interessos i
voluntat de servei de les companyies esmentades
i els drets dels ciutadans a poder circular amb segu-
retat i fluïdesa, incorporant-hi criteris de racionalitza-
ció, tal com s’ha fet en la modificació de l’Ordenança
d’usos del paisatge urbà, en relació amb les antenes
de telefonia mòbil, en tràmit d’aprovació.

4) Que segons l’article 30 de la Carta Municipal, on
es diu que l’Ajuntament de Barcelona garanteix la
participació ciutadana, especialment en les matèries
que afecten més directament la qualitat de vida dels
ciutadans, el govern municipal promogui reglamentà-
riament la participació dels ciutadans, entitats afecta-
des i dels altres Grups municipals, en els organismes
de planificació i coordinació de les obres de canalitza-
ció a la via pública.

5) Que es creï la figura de l’oficina d’informació al
ciutadà de les grans obres o actuacions amb impacte
significatiu a la via pública, instal·lada a prop d’aques-
tes, ja sol·licitada pel Grup Municipal Popular al Con-
sell Plenari el 29 de setembre de 1999 i que va ser
acceptada per l’Alcaldia, però encara no s’ha posat
en funcionament.

El Sr. Fisas, després d’expressar la necessitat de
revisar en el Reglament orgànic les limitacions tem-
porals que s’apliquen en el debat de les proposicions,
precs i preguntes, manifesta que des de fa temps
molts carrers de la Ciutat, sobretot al Districte de l’Ei-
xample, estan solcats per moltes rases, concreta-
ment més de 1.500, d’una llargada superior als 25
metres, comptant només les obertes pels operadors
de telecomunicacions; que segons els articles 6 i 7 de
l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en
el domini públic municipal les companyies haurien de
presentar un programa bianual d’aquesta mena
d’obres, el qual pot ésser revisat cada sis mesos; i
que el nombre de rases obertes indica que tal progra-
mació no s’ha fet o presenta moltes diferències amb
la consegüent incomoditat per al trànsit i les perso-
nes. Agrega que l’any passat només es va fer de ma-
nera programada un 4%, no del total de 13.000 rases
obertes, sinó de les 6.600 que podien programar-se
amb temps; que el mateix gerent de Manteniment i
Serveis, Sr. Frigola, ha reconegut, en unes declara-
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cions a la premsa, que les companyies que instal·len
fibra òptica cerquen la pròpia quota del mercat i, per
tant, obren les rases on la inversió els sortirà més
rendible, amb la consegüent manca de coordinació.

Addueix que la dispersió dels organismes de con-
trol —Districtes, ACHEFAT i una enginyeria contrac-
tada— afavoreix la manca de coordinació; i que la in-
suficiència d’efectius de la Guàrdia Urbana dificulta el
control de les obres en curs i les mesures per a fer
més fluïda la circulació a les zones afectades per les
obres.

Comenta que el seu Grup, que ja abordà aquesta
situació en el seu Programa electoral i en les seves
al·legacions al Programa d’actuació municipal, que
varen ésser rebutjades, propugna ara: a) que es com-
pleixin les Ordenances municipals; b) que revisin el
sistema organitzatiu de control i coordinació amb les
companyies que obren rases; c) que es canviïn les
Ordenances que puguin resultar desfasades; d) que
es consultin les entitats afectades; i e) que es posi en
pràctica l’acord, pres a instàncies del seu Grup, sobre
la creació d’una oficina d’informació en les grans
obres.

El president de la Comissió de Serveis Urbans i
Manteniment, Sr. Cuervo, explica que la Ciutat està
vivint un procés molt fort d’inversió de les empreses
de telecomunicacions per dotar-la, en un curt període
de temps, d’una xarxa de cable que li és imprescindi-
ble per a la seva competitivitat i per a la qualitat de
vida dels seus ciutadans.

Discrepa de les afirmacions del Sr. Fisas sobre la
manca de coordinació de les obres tot concretant que
se s’’estan estenent 100 Km. de cable a través de la
xarxa de clavegueram i altres 110 a través dels túnels
del metro, però altres 105 exigeixen l’obertura de ra-
ses; que s’han estalviat 157 Km en rases; que el des-
plegament de la xarxa a l’Eixample estarà acabat
abans de l’estiu; que l’actuació s’ha fet de manera co-
ordinada mirant d’evitar el màxim l’obertura de rases
i, en tot cas, les seves repercussions en la vida quoti-
diana; que el procés és tanmateix perfectible i es pro-
curarà millorar-lo; que el Manual de qualitat de les
obres s’aplica en termes generals; que en ACHEFAT,
que és l’organisme que coordina les obres al carrer,
també hi serà present Localret per les empreses de
telecomunicacions; que les rases provocades per les
avaries, que són les que no es poden coordinar, han
baixat del 75 al 65%; i que l’ACHEFAT coordina la re-
novació de la xarxa del gas que comporta l’obertura
de 60 Km de rases a l’any. Hi afegeix que l’enginyer
director de Programació i Qualitat dels Serveis Ur-
bans, del nomenament del qual es donà compte la
darrera sessió, contribuirà a millorar el control de les
intervencions a la via pública i assegurar el compli-
ment del Manual vigent compatibilitzant les necessi-
tats de les empreses que fan obres al carrer per po-
der oferir els seus serveis als ciutadans, amb la
qualitat i seguretat que han de tenir tals intervencions
per minimitzar-ne els inconvenients; i que els interes-
sats poden obtenir, consultant la Web de l’ACHEFAT,
informació de les obres en curs en cada Districte i
veure concretament que a l’Eixample avui hi ha ober-
tes 79 canalitzacions de més de 25 m i 55 de menys
d’aquesta llargada, amb indicació de la seva situació i
durada.

Acaba subratllant que la Ciutat quedarà cablejada
en un temps record i s’ha procurat que aquesta ope-

ració tingui els mínims inconvenients, que són inevita-
bles en algun cas; que els serveis de consultoria de
l’ACHEFAT, que s’han renovat, s’ampliaran amb les
empreses de telecomunicacions per vigilar no tant la
programació i la coordinació de les obres, com l’apli-
cació del Manual; i que s’intentarà assolir el 2002 el
desplegament del 90% de la xarxa de telecomunica-
cions per cable amb el mínim d’incomoditat per a la
ciutadania.

El Sr. Puigdollers, d’entrada, considera imprescin-
dible cablejar com més aviat millor la Ciutat, però ob-
serva que això es pot fer de moltes maneres.

Opina, en primer lloc, que al govern municipal li fa-
lla sensiblitat de caire informatiu, perquè no li sembla
acceptable que un alt càrrec hagi justificat els incon-
venients que tal actuació provoca amb la necessitat
de tenir en compte els interessos privats, paraules
que li fan la sensació que l’Administració municipal és
forta davant els dèbils i dèbil davant els poderosos.

Recorda, en segon lloc, que el Manual de qualitat
de les obres, debatut en la primera sessió ordinària
d’aquest mandat, imposa determinades exigències a
les empreses subministradores que facin obres a la
via pública, però concreta també el tipus d’informació
i vigilància que ha de fer l’Ajuntament. En aquest dar-
rer aspecte, creu que en el moment actual ha baixat
de manera perillosa la presència de l’Ajuntament al
carrer, que és la clau perquè l’esmentat Manual
funcioni.

Sosté, en tercer lloc, que bona part de les obres
que es fan són conseqüència de fallades en la planifi-
cació de la Ciutat; i cita com a exemple els dos pro-
jectes d’urbanització de què s’ha donat compte en
aquesta mateixa sessió, en els quals els Serveis Tèc-
nics varen advertir que no s’hi preveia xarxa de cable,
omissió que sembla haver-se corregit en un d’ells,
però que no queda clar si ho ha estat també en l’altre.

Significa, en conclusió, que l’acció del govern mu-
nicipal posa en joc el model de ciutat mediterrània,
que es basa en la convivència ciutadana a la via pú-
blica: per tant, el seu Grup dóna suport a la proposi-
ció en debat.

El Sr. Fisas, després d’observar que les limitacions
de temps amb què els representants dels Grups de
l’oposició han de defensar les seves iniciatives no
semblen regir per als representants de l’equip de go-
vern a l’hora de contestar-les, diu que el seu Grup
demana que es compleixi l’article 6 de l’Ordenança
d’obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal, que prescriu la presentació abans del 30
de novembre de cada any d’un programa de les
obres que les diverses empreses pretenen dur a ter-
me, ja que si això no es pot complir, val més canviar-
ho. Afegeix que la manca d’informació és evident; i
que el preocupa que les incomoditats que s’estan
produint ara a l’Eixample, s’estenguin després a al-
tres Districtes i, per tant, es congratula que s’hagi no-
menat una persona per controlar aquesta qüestió.

El Sr. Cuervo assumeix, com a responsable polític,
les declaracions fetes pel gerent del Sector de Mante-
niment i Serveis tot aclarint que considera possible
compatibilitzar els interessos públics i privats; que es
procura aplicar el Manual de qualitat de les obres fins
i tot en els detalls més petits a través de la presència
en el carrer; que s’ha incrementat el control de les
obres que s’hi fan i les dues enginyeries que hi treba-
llen s’han reforçat i ho faran encara més; que a les
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reunions periòdiques del Sector de Manteniment i
Serveis es fa també un seguiment del grau d’aplica-
ció del Manual esmentat en las rases en curs; que
en la programació de les obres es reforçaran els as-
pectes relatius a la implantació del cable, la qual,
tanmateix, només comporta restriccions temporals
de trànsit en un carril, mentre que, per altra banda,
les obres corresponents es fan amb tots els ele-
ments necessaris per a protegir la seguretat dels
vianants i dels vehicles; que el model de ciutat medi-
terrània no està en joc; i que es procurarà millorar la
informació als operadors i al conjunt de la ciutadania
perquè tinguin coneixement de l’esforç de modernit-
zació que fa la Ciutat.

El Sr. Maragall posa en relleu que s’està desple-
gant una xarxa nova per tota la Ciutat i això comporta
uns requeriments que són diferents de la simple coor-
dinació de les obres de les companyies subministra-
dores de serveis públics; i que tal xarxa genera convi-
vència, perquè ofereix intel·ligència a tota la Ciutat i
capacitat d’utilitzar-la a tots els ciutadans aprofitant
els béns públics pels quals discorren: les galeries de
serveis, xarxa de clavegueram i túnels del metro.

El Sr. Fisas precisa que ningú no està en contra del
cablejat de la fibra òptica i ell s’ha limitat a assenyalar
que les obres es feien sense la coordinació necessà-
ria i sense complir l’Ordenança municipal.

El Sr. Maragall comenta que les intervencions de
l’oposició li fan recordar la frase dels italians “piove:
governo latro”.

El Sr. Puigdollers significa que, en començar la
seva intervenció anterior, ha qualificat la implantació
de la fibra òptica com un fet positiu per a la Ciutat; i
que la Guàrdia Urbana assisteix a les reunions de co-
ordinació de les obres, però després no és al carrer
per a garantir la convivència a la via pública.

El Sr. Alcalde assegura que la Guàrdia Urbana és
al carrer, cobreix tots els serveis que la programació
d’obres li exigeix, i fa el control de les tanques a les
obres.

Subratlla la importància que té per a la Ciutat dis-
posar ràpidament de la xarxa de fibra òptica dient que
quan ahir a la cimera de Lisboa els caps de Govern
de la Unió Europea acordaren impulsar la lliure com-
petència en el sector de les telecomunicacions, Bar-
celona serà de les poques ciutats europees que po-
dran gaudir d’una doble xarxa perquè, davant la
discussió de si les telecomunicacions havien d’anar
per la xarxa d’una sola companyia o no, optà per
dues xarxes perquè pugui haver-hi competència en la
distribució del senyal. Afegeix que mentre el cablejat
estès el 1991 per Telefònica es va fer majoritàriament
per les voreres, el d’ara discorre principalment pels
túnels del metro i la xarxa de clavegueram, respecta
les voreres i, a més, es fa amb rapidesa, de manera
que ja hi ha molta xarxa tirada i en servei i a l’estiu
quedarà acabada a l’Eixample.

Es rebutja, amb setze vots a favor —emesos pels
Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens i tam-
bé els Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro— i vint-i-cinc en contra de la resta
de membres del Consistori, la proposició en debat.

15.3. Presentar en el Consell Plenari, en un termini
màxim de quatre mesos, un nou Pla de circulació de
Barcelona, amb la participació dels Grups municipals
i de les entitats signants del Pacte per la mobilitat que

inclogui, no tan sols els aspectes de circulació i mobi-
litat, sinó també el model de la Guàrdia Urbana, el
transport públic, la disminució de la contaminació
acústica i mediambiental, la coordinació de les obres
en la via pública, campanyes de sensibilització ciuta-
dana en matèria de seguretat vial.

El Sr. Fisas observa que a la Junta de Portaveus el
govern municipal presentà una moció sobre el trans-
port i la mobilitat que s’havia de tractar en aquest Ple-
nari sense haver-se’n facilitat la informació pertinent
amb prou temps per estudiar-la, però finalment l’ha
retirada per incorporar-la a una propera sessió, fins a
la qual ell també ajorna el debat d’aquesta proposició
del seu Grup tot confiant poder disposar de temps su-
ficient per a defensar-la.

Queda retirada la proposició anterior.

16. PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS.

Del Grup Municipal de Convergència i Unió:

16.1. 1) ¿Des de quan tenia coneixement l’Ajunta-
ment de Barcelona que la Guàrdia Urbana no faria
hores extres el dia de la jornada electoral?

2) ¿Quines mesures va prendre l’Ajuntament de
Barcelona per assegurar que la jornada electoral es
desenvolupés amb plena normalitat?

El Sr. Forn comenta que tradicionalment la Guàrdia
Urbana complia durant les jornades electorals deter-
minades tasques que anaven des d’obrir els Col·legis
electorals i garantir-ne la seguretat fins a acompanyar
els presidents a lliurar els resultats a la Junta Electo-
ral de Zona; que, per tant, era previsible que el fet
que el personal del Cos hagi deixat de fer hores ex-
tres, podia provocar problemes organitzatius a les
passades eleccions, sobretot quan a les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya ja es varen pro-
duir algunes dificultats i per tal motiu, molt abans de
les eleccions del 12 de març els partits polítics es va-
ren comprometre a facilitar dades de participació
quan anteriorment aquestes tasques havien estat co-
bertes pel personal de la Guàrdia Urbana: per tot
això, el seu Grup planteja aquesta pregunta atès que,
per altra banda, el Ministeri de l’Interior aporta uns re-
cursos per sufragar aquestes despeses.

La Sra. San Miguel contesta que l’Ajuntament
adoptà les mesures adequades perquè la jornada
electoral es desenvolupés amb total normalitat, com
així fou; i que el fet que els membres de les diverses
candidatures presents a les meses electorals facili-
tessin dades sobre la participació, denota la fortalesa
del nostre sistema democràtic.

El Sr. Maragall precisa, a indicació de la Presidèn-
cia, que els recursos públics rebuts de l’Estat tenen
per objecte cobrir els serveis que aquest Ajuntament
presta: notificació als components de les meses, for-
mació de les meses, trasllat de la documentació i
control de l’obertura dels col·legis electorals; i que si
la participació municipal en els procesos electorals
s’hagués de cenyir a l’import dels recursos rebuts, es
reduiria considerablement.

El Sr. Forn matisa que no posa en dubte la fortalesa
de la democràcia en el nostre país, sinó l’eficiència de
l’estructura municipal sobretot quan, després les darre-
res Eleccions al Parlament de Catalunya, la Junta Elec-
toral Central havia instat aquest Ajuntament a reaccio-
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nar davant les informacions donades per la Generalitat
de Catalunya sobre certes mancances de col·laboració,
especialment de la Guàrdia Urbana; i tanmateix les defi-
ciències s’han tornat a repetir en les Eleccions Gene-
rals, sobretot pel que fa a l’acompanyament dels Presi-
dents de les meses electorals quan anaven a portar els
resultats a la Junta Electoral de Zona.

La Sra. San Miguel replica que la Guàrdia Urbana
mai no ha acompanyat els presidents de les meses a
lliurar els resultats a la Junta Electoral de Zona; i que
les Eleccions al Parlament de Catalunya es desenvo-
luparen amb absoluta normalitat, dintre de la qual les
feines s’han de repartir segons les responsabilitats de
cadascú.

Tot seguit es presenten les mocions següents:

De tots els Grups Municipals:

M 1a.1) Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Bar-
celona a la Declaració Mundial de la International
Union of Local Autorities (IULA) sobre les dones en el
govern local, on es reconeix que el govern local és
l’àmbit més proper a la ciutadania i lloc de partida ide-
al per a involucrar a les dones tant en la presa de de-
cisions sobre les seves condicions de vida, com per
aprofitar els seus coneixements i capacitats en la pro-
moció del seu desenvolupament.

2) Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Bar-
celona a difondre aquest document, lluitar per la seva
aplicació i defensar els seus continguts.

3) Recolzar el Consell de les Dones de Barcelona, els
Consells de les Dones dels Districtes, el Grup Dona del
Consell Municipal de Benestar Social, així com les prop
de 300 associacions de dones que hi ha a la Ciutat, en
la seva actuació destinada a millorar el conjunt de pro-
postes municipals per a la ciutadania de les dones, en-
tenent com a tal la seva plena participació en el terreny
laboral, econòmic, social, polític i cultural.

La Sra. Carrera, en la doble condició de presidenta
de la Comissió de Benestar Social i presidenta del
Consell Municipal de Benestar Social, recorda que
avui fa un any que els representants dels governs lo-
cals integrats a la IULA, associació que funciona des
de 1913, reunits a la nostra Ciutat signaren la Decla-
ració de Barcelona, on es comprometien a impulsar
les polítiques per a la igualtat dels homes i les dones
a les respectives ciutats i, per tant, és avui un dia molt
adequat per a presentar aquesta moció, per la qual
aquest Consell Plenari s’adhereix formalment a la De-
claració esmentada, els aspectes més remarcables
de la qual són:

1) L’afirmació que els governs locals són cons-
cients que es troben en molt bona situació per a con-
tribuir de manera efectiva a la lluita per la igualtat dels
gèneres.

2) El compromís en l’aplicació del principi de la
transversalitat, a través de la integració de les pers-
pectives de gènere a totes les polítiques i programes
de serveis dels governs locals.

3) El compromís de treballar activament amb altres
sectors de la societat i, principalment, les associa-
cions de dones per aconseguir els objectius de la De-
claració.

Acaba demanant el vot favorable a la moció pre-
sentada tant per l’oportunitat del seu contingut, com
perquè l’Ajuntament pugui tenir veu pròpia a nivell in-
ternacional en la lluita per la igualtat dels gèneres.

La Sra. Fandos explicita el suport del Grup de CiU
a la moció presentada dient que el segle XX s’ha des-
tacat per la revolució pacífica de les dones, la qual ha
permès la incorporació al món laboral i polític, però
encara està lluny d’arribar a la paritat dels dos gène-
res i, per tant, el segle XXI ha d’ésser el segle en què
la dona arribi a la paritat democràtica.

Destaca que en el Consistori hi ha un 31,7% de do-
nes, percentatge que supera el 29% existent al Parla-
ment Europeu; i que, si s’analitza per Grups, la repre-
sentació de les dones arriba al 50% en el IC-V, presidit
per una dona, al 40% en el de CiU, al 33% en el Popu-
lar i en el d’ERC-EV i al 30% en el Socialista, de mane-
ra que aquest Consistori, tot i no assolir encara la pari-
tat democràtica, és dels que més s’hi acosta.

Observa que un dels paràgrafs de la moció expres-
sa el suport al Consell de Dones de Barcelona, tan-
mateix aquest és un dels pocs Consells Municipals
en què els Grups de l’oposició no hi són presents per-
què l’Alcaldia mai no hi ha designat cap dona dels
Grups esmentats: confia, doncs, que l’acord que avui
es prendrà no quedi només en bones paraules, sinó
que es tradueixi també en la presència de represen-
tants de les dones dels Grups de l’oposició municipal
en l’esmentat Consell i es reculli així en la modificació
del seu Reglament que s’està elaborant.

La Sra. Balseiro expressa la seva satisfacció per
aquesta moció que dóna resposta a una petició for-
mulada pel seu Grup fa més d’un any, però que no
tingué resposta, en la qual s’assenyalava el paper fo-
namental dels Ajuntaments com a Administració més
propera als ciutadans i a les inquietuds de les socie-
tats i, per tant, com al marc més idoni per a una acció
més efectiva en matèria d’igualtat d’oportunitats grà-
cies als instruments articulats en el Pacte local.

Continua dient que, segons l’article 9.2 de la Cons-
titució, correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat, la igualtat de l’individu i
dels grups en què s’integra sigui real i efectiva, facili-
tant la participació de tots els ciutadans i ciutadanes
en la vida política, econòmica, cultural i social; que la
petició que ha citat, reflectia el veritable compromís
que el seu Grup sempre ha mantingut amb la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, i contenia deu
punts que recollien les recomanacions de la Declara-
ció de l’IULA, les de la Unió Europea i les conclusions
de les diverses trobades promogudes per les Nacions
Unides; que, com a prova de tal compromís, el Go-
vern de l’Estat i els Ajuntaments, governats pel Partit
Popular han aplicat, i segueixen fent-ho, mesures ori-
entades en tal direcció impulsades arran del III Pla
per a la igualtat d’oportunitats, aprovat el 1997 que es
fonamenta en el principi de la transversalitat, amb ac-
cions específiques encaminades a combatre la discri-
minació per raó del sexe, a incrementar la presència
de les dones en tots els àmbits de la vida social i a
fomentar la participació social cap a aquest objectiu.

Subratlla que els darrers anys s’han fet accions
concretes no tan sols de promoció de la dona a llocs,
públics i privats, de presa de decisions, sinó també
en matèries d’educació, salut, ocupació i eradicació
de la violència, i d’aquesta manera, s’han aconseguit
canvis socials molt positius, com per exemple, la re-
ducció de l’atur femení gràcies a iniciatives del Go-
vern de l’Estat com la Llei de conciliació entre la vida
laboral i la familiar o el cost zero en el període de bai-
xa per maternitat; tanmateix, encara resta molta feina
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per fer, i cal continuar avançant cap a la igualtat i
apostant per la discriminació positiva fins que la dona
aconsegueixi la igualtat real i això necessita canvis
en els rols parentals, en l’estructura familiar, en les
pràctiques institucionals i en l’organització del treball i
del temps, canvis que han d’afectar no només les do-
nes, sinó tota la societat, ja que homes i dones han
de lluitar conjuntament perquè la igualtat d’oportuni-
tats sigui efectiva.

Considera que aquest Ajuntament ha d’establir els
mecanismes necessaris per a afavorir la igualtat i eli-
minar les barreres que dificulten la incorporació de la
dona a totes les esferes de la vida social, creant, en
col·laboració amb l’Administració autonòmica una ofer-
ta suficient d’escoles bresol, amb horaris flexibles i
compatibles amb la jornada laboral dels pares, i resi-
dències i centres de dia per a la gent gran.

Acaba manifestant que el desig que aquesta moció
sigui el punt de partida cap a una veritable igualtat en-
tre homes i dones en un futur pròxim, i animant l’equip
de govern a prendre les mesures necessàries per as-
solir tal objectiu, direcció aquesta en la qual sempre
podrà comptar amb la col·laboració del Grup Popular.

La Sra. Veciana expressa el vot favorable del seu
Grup a la moció en debat, perquè la necessitat dels
seus postulats queda ben palesa en el procés de glo-
balització, que mostra una feminització de la pobresa,
però, a més, resulta molt necessària també per a llui-
tar contra la violència.

Creu, en definitiva, que la moció aposta per la glo-
balització dels drets humans; i referint-se a les dades
percentuals esmentades en una intervenció anterior,
hi afegeix que en aquest Consistori hi ha un partit, el
seu, amb percentatge de representació femenina del
cent per cent.

La Sra. Carrera indica que la intervenció de la Sra.
Fandos no ha estat un exemple de la manera com les
dones fan política, perquè a la reunió del Consell de
Dones de Barcelona, a la qual, per cert, la Sra.
Fandos no assistí, després de debatre la qüestió
s’acordà tenir una nova reunió, en la qual es pren-
dran les decisions que l’esmentada regidora ha plan-
tejat en aquest Plenari.

La Sra. Fandos, per al·lusions, puntualitza que no
assistí a tal reunió perquè ella forma part del Consell
de Dones de Barcelona per la seva condició de presi-
denta del Consell de la Dona de Convergència i Unió
i no pas per ésser regidora d’aquest Ajuntament: per
això, des del seu accés al Consistori, delega en una
altra persona la seva presència en l’esmentat Con-
sell; i que no ha parlat d’allò que succeí en tal reunió,
perquè s’acordà que se’n parlaria a part.

S’aprova, per unanimitat, la moció en debat, des-
prés de declarar-se’n, també per unanimitat, la ur-
gència.

M. 2a.1) Instar al Govern de l’Estat Espanyol la
condonació total del deute extern de caràcter públic
per als països més pobres i menys desenvolupats,
així com la reducció parcial i progressiva del deute de
la resta de països que es troben en vies de desenvo-
lupament.

2) Instar al Govern de l’Estat Espanyol que mantin-
gui i assumeixi un impuls actiu i compromès a favor
dels països pobres i endeutats en els organismes
multilaterals dels quals és membre, en especial la Unió
Europea, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mun-
dial i en els bancs regionals de desenvolupament.

3) Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona
a la campanya Deute extern, deute etern? i a la Cam-
panya per a l’Abolició del Deute Extern.

4) Donar trasllat d’aquest acord al president del
Govˇ n de l’Estat Espanyol, al ministre d’Economia i
Hisenda, al ministre d’Afers Exteriors i a les campa-
nyes a les quals ha acordat adherir-se el present
acord.

La Sra. Veciana recorre, per presentar aquesta
moció, a les paraules de les entitats promotores de
les campanyes sobre l’abolició del deute extern, tot
destacant que l’existència de tal deute comporta la
negació clamorosa dels drets fonamentals de multi-
tud de persones que no poden veure reconeguda la
seva dignitat, i condonar-lo és, doncs, una imperiosa
exigència ètica, a la qual cal respondre al comença-
ment d’un segle en què s’ha de progressar decidida-
ment cap a la resolució efectiva del primer problema
del món actual: l’enorme desigualtat entre els països
del nord i els del sud.

Continua dient que tal condonació és factible pels
recursos existents els països creditors i per la
possiblitat de vincular-la a inversions de desenvolu-
pament humà en els països deutors; i que en aquesta
direcció van les mesures que es proposa adoptar: es
recolza la participació en diverses mesures socials ja
iniciades com les experiències de comerç just, banca
ètica i models alternatius, i la participació per accions
internacionals amb objectius de pau i justícia.

Acaba expressant el seu agraïment a les persones
que participaren en la consulta que tingué lloc el
proppassat dia 12 coincidint amb les Eleccions Gene-
rals, i donant lectura al text de la moció.

El Sr. Fisas fa notar que el segon paràgraf de la
moció sotmesa a votació parlar d’instar al Govern de
l’Estat Espanyol que mantingui i assumeixi un impuls
actiu i compromis en favor dels països pobres i en-
deutats en els organismes multilaterals, perquè el
Govern ja està fent coses en aquest camp i, concre-
tament, forma part del Hipli Invested Poor Countries
(HIPC), que està lluitant per condonar la totalitat del
deute dels països més pobres.

Subratlla, però, que a més que rompre la cadena
que comporten els seus deutes, aquests països ne-
cessiten transferències de capital i tecnologia i, per
altra banda, cal vetllar pel bon govern de tals països
perquè s’hi eviti la corrupció i els recursos arribin a
bon fi; i que la condonació s’ha de fer en els organis-
mes multilaterals perquè la decidida unilateralment
només serveix perquè els països deutors paguin
aquells creditors que no els han condonat el deute; i
que en els darrers quatre anys l’Estat Espanyol ha
condonat deute extern per valor de 50.000 milions de
pesetes i té previst condonar-ne 130.000 fins al 2002.

La Sra. Oranich explicita el suport del Grup de CiU
a la moció dient que la condonació del deute extern
està recollida també en el seu Programa electoral,
perquè es tracta d’un problema, polític, econòmic i
ètic, però que a més des que la Sra. Veciana i el seu
Grup van començar a treballar per sotmetre aquesta
moció al Plenari, s’han produït dos fets que refermen
el seu Grup en les seves conviccions: les inundacions
de Moçambic, un dels països més pobres del món i
que està absolutament endeutat, i la sensibilització
de la ciutadania del nostre país, i especialment de
Barcelona, que l’ha portada a participar en la consulta
sobre la abolició del deute extern que tingué lloc el
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mateix dia de les Eleccions Generals i en la qual vo-
taren milions de ciutadans de Catalunya, començant
pel president de la Generalitat i molts dels membres
d’aquest Consistori; ara bé, tot això no és suficient
per a aconseguir un món en què les diferències entre
el nord i el sud siguin cada vegada més petites

El Sr. Forradellas manifesta igualment el suport del
seu Grup a la moció conjunta de tots els Grups muni-
cipals, que dóna suport a la campanya realitzada pel
conjunt de persones que promogueren la consulta
que tingué lloc el dia 12; i remarca: la necessitat
d’evitar que aquest tipus de declaracions siguin pura
retòrica; les dificultats que a votació sobre el deute
extern tingué a algunes poblacions, encara que no a
la nostra Ciutat; i la capacitat que vàrem demostrar
els promotors de la consulta, per a mobilitzar una part
important de la població, cosa que els partits polítics
no havien sabut aconseguir per la seva banda.

Confia que els propers anys s’aconsegueixi una
mobilització política vers els objectius de la moció,
perquè qui tingui la responsabilitat d’adoptar les deci-
sions les adopti, però que en cap cas la qüestió no
s’oblidi fins que hi hagi una altra consulta.

S’aprova, per unanimitat, la moció en debat, des-
prés de declarar-se’n prèviament la urgència, també
per unanimitat.

M. 3a. L’Ajuntament de Barcelona expressa: 1) el
seu suport i la seva solidaritat amb la causa nacional
del poble tibetà; 2) la seva condemna de la vulneració
sistemàtica dels drets humans, en aquest cas, dels ti-
betans i tibetanes i dels drets col·lectius del poble
tibetà, portada a terme per les autoritats xineses.

El Sr. Ciurana explica que aquesta moció, que
compta amb el suport de tots els Grups, arrenca de la
concentració que la comunitat tibetana agrupada al
voltant de la Casa del Tibet, féu el dia 10 de març a la
plaça de Sant Jaume per commemorar el 41è aniver-
sari de l’ocupació d’aquell país per part dels xinesos; i
expressa, en el seu primer punt, la solidaritat de Bar-
celona amb el poble tibetà i condemna, en el segon,
la vulneració sistemàtica dels seus drets individuals i
col·lectius per part de les autoritats xineses: aprovant-
la, doncs, Barcelona se suma a la llarga llista d’Ajun-
taments catalans que han adoptat acords similars i
obre el camí per convertir-se, no només amb parau-
les sinó amb fets, en punt de referència a nivell euro-
peu i mundial en la defensa dels valors de la solidari-
tat i la cultura de la pau i per exercir el lideratge moral
en la defensa dels drets dels homes i les dones i del
respecte dels drets nacionals dels pobles.

S’aprova, per unanimitat, la moció després de de-
clarar-se’n, també per unanimitat, la urgència.

De l’Alcaldia:
M 4a. Encarregar provisionalment a la Societat Mu-

nicipal d’Aparcaments i Serveis, SA (SMASSA) la
gestió i explotació de les instal·lacions del Parc
d’Atraccions, l’aparcament i els altres serveis del
Tibidabo, així com la realització de les actuacions en-
caminades a completar el procés d’integració al patri-
moni municipal de la totalitat dels actius del Parc del
Tibidabo.

El Sr. Alcalde comenta que la Societat Municipal
d’Aparcaments i Serveis, SA, és l’empresa munici-

pal que està més capacitada, segons els seus Esta-
tuts, per fer-se càrrec provisionalment de la gestió
dels actius del Parc d’Atraccions del Tibidabo, que
més endavant l’Ajuntament ja decidirà quin destí ha
de tenir.

El Sr. Álvarez expressa la seva sorpresa davant
aquesta moció, en la qual veu una nova mostra de la
manca de voluntat de diàleg per part de l’equip de
govern. Afegeix que el Grup Popular, que ha recolzat
i recolza l’adquisició per aquest Ajuntament del Parc
d’Atraccions del Tibidabo i ha propiciat la recuperació
d’aquesta instal·lació per a la Ciutat a través del Mi-
nisteri de Treball, no entén ara per què no s’ha infor-
mat prèviament els Grups Municipals i, fins i tot, el
Ministeri esmentat, de la decisió que avui es vol pren-
dre, ni per què tal encàrrec es fa a la Societat Munici-
pal d’Aparcaments i Serveis, SA, que actua en el
camp de la mobilitat urbana, ni per què l’encàrrec no
s’ha tractat prèviament en el Consell d’Administració
d’aquesta societat.

Significa, en resum, que el seu Grup està d’acord
amb la titularitat municipal de la instal·lació, però
considera que la gestió hauria d’ésser encomanada,
mitjançant un concurs, a una empresa privada espe-
cialitzada en el sector: per tant, opta avui per abste-
nir-se, però votaria negativament, si no fos per la sen-
sibilització ciutadana envers aquesta instal·lació tan
arrelada en la memòria col·lectiva.

El Sr. Miró manifesta que el seu Grup, per mitjà del
seu president, demanà que l’Ajuntament garantís
l’obertura del Parc d’Atraccions a la primavera, però
el procediment que s’ha seguit per fer-ho no l’entu-
siasma, sobretot quan la decisió que es proposa
adoptar no fou ni tan sols comunicada a la Junta de
Portaveus: els membres del seu Grup es decantaran,
doncs, per l’abstenció perquè es planteja una qüestió
bona per a la Ciutat encara que no estigui’n d’acord
amb el procediment, i per les raons que li ha explicat
el Sr. Maragall; però observen que la qüestió del
Tibidabo no pot ésser fruit de decisions d’última hora,
i demanen que el govern municipal expliqui aviat com
pensa resoldre’n la gestió en el futur, la qual ara és
objecte d’un encàrrec provisional.

El Sr. Alcalde reitera que la moció persegueix ges-
tionar de la manera més àgil els actius del Parc
d’Atraccions del Tibidabo per atendre la demanda ciu-
tadana d’obrir la instal·lació al públic com més aviat
millor, de manera que després de repassar els Esta-
tuts de totes les societats municipals, sembla que la
Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA, és la
més útil per a aconseguir tal objectiu: espera, doncs,
que ben aviat es pugui celebrar en l’esplanada una
gran festa de reobertura de la instal·lació i un dia de
portes obertes perquè tothom pugui gaudir-ne.

S’aprova la moció en debat amb l’abstenció dels
Srs. Molins, Miró, Puigdollers, Forn, Ciurana i Pujol i
les Sres. Oranich, Ortega, Fandos i Recasens, i tam-
bé dels Srs. Fisas, Ainoza, Álvarez i Cornet i les Sres.
Treserra i Balseiro, i després de declarar-se’n la ur-
gència amb els mateixos vots.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les tretze hores i quin-
ze minuts.
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Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 28 d’abril de
2000

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Despatx d’ofici

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 23
de març de 2000 (S1/D/2000 1319), que designa
membres del Consell d’Administració de l’Institut Mu-
nicipal d’Educació: en representació de l’Ajuntament,
la Sra. Carme Turró i Vicens; en representació de les
Organitzacions sindicals majoritàries, el Sr. Conrad
Carreras i Barnés; i en qualitat d’observador, el Sr.
Joan Raurich i Llach.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 23
de març de 2000 (S1/D/2000 1321), que designa l’Im.
Sr. Pere Alcober i Solanas, regidor ponent de Partici-
pació Ciutadana i Solidaritat, representant d’aquest
Ajuntament a l’Associació Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 23
de març de 2000 (S1/D/2000 1323), que actualitza la
composició de la Comissió Interdepartamental per a
la Interculturalitat i hi crea la Comissió de Seguiment.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 3
d’abril de 2000 (S1/D/2000 1481), que delega en la
Sra. Imma Mayol i Beltran la representació de l’Ajun-
tament en l’Associació de Ciutats europees, Energie-
Cités.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 23
de març de 2000 (S1/D/2000 1322), pel qual es no-
mena, en virtut de concurs, els Srs. Joan Güell i
Roca, i Jordi Duatis i Puigdollers, indistintament, vo-
cals tècnics per a la valoració de finques urbanes, i el
Sr. Emili Gasch i Grau, vocal tècnic per a la valoració
de l’ocupació i trasllat d’activitats, en representació
d’aquest Ajuntament davant el Jurat Provincial d’Ex-
propiació de Barcelona i el Jurat d’Expropiació de Ca-
talunya.

Quedar assabentat dels decrets de l’Alcaldia, de 23
de març i 3 d’abril de 2000 (S1/D/2000 1320 i 1482),
que respectivament designen l’Im. Sr. Jordi Cornet i
Serra, representant d’aquest Ajuntament al Consell
General del Consorci de Turisme de Barcelona; i el
Sr. Alfons García i Martínez representant d’aquest
Ajuntament al Consell General i al Comitè Executiu
del mateix Consorci.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 28
de març de 2000 (S1/D/2000 1410), que designa re-
presentants de l’Ajuntament al Consell Rector del Pa-
tronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya: com a
vicepresident l’Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate, i com a
vocals: els Ims. Srs. Ferran Mascarell i Canalda, Pere
Alcober i Solanas, i els Srs. Ramon Seró i Esteve,
Josep Anton Acebillo i Marín, i Lluís Domènech i
Girbau i la Sra. Marta Continente i Gonzalo, i proposa

a l’esmentat Consell Rector el nomenament de l’Im.
Sr. Ferran Mascarell i Canalda, el Sr. Josep Anton
Acebillo i Marín i la Sra. Marta Continente i Gonzalo
com a representants d’aquest Ajuntament a la Comis-
sió Executiva de l’esmentat Patronat.

Quedar assabentat dels decrets de l’Alcaldia, de 27
de març i 3 d’abril de 2000 (S1/D/2000 1390 i 1480),
que respectivament designen, el primer, el Sr. Albert
Vilalta i Cambra, en substitució del Sr. Eduard
Amouroux i Alemany, i el Sr. Manuel Sabater i Cheliz,
i, el segon, la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran repre-
sentant d’aquest Ajuntament a la societat Tractament
i Selecció de Residus, SA, en substitució del Sr.
Robert Marsan i Álvarez, tot proposant a la Junta Ge-
neral la designació de tots ells com a membres del
Consell d’Administració de l’esmentada societat.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 25
d’abril de 2000 (S1/D/2000 1634), que crea la Co-
missió d’Obres i Circulació, en designa els membres
i assigna les funcions, i en constitueix el Comitè
Executiu.

Quedar assabentat del decret de l’Alcaldia, de 25
d’abril de 2000 (S1/D/2000 1633), que designa els
membres del Jurat del Premi Barcelona, la millor boti-
ga del món, 1999.

Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 25 d’abril de
2000 (S1/D/2000 1632), que designa representants
de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Caixa
d’Estalvis de Catalunya els Ims. Srs. José Ignacio
Cuervo i Argudín, i Eugeni Forradellas i Bombardó i el
Sr. Ramón Seró i Esteve.

Ratificar l’acord del Consell General de l’Institut
Municipal d’Informàtica que aprova inicialment un su-
plement de crèdit d’11.907.256 pessetes en el Pres-
supost de despeses de l’esmentat Institut, amb càrrec
al romanent positiu de tresoreria, a 31 de desembre
de 1999 per finançar les indemnitzacions per jubila-
cions anticipades.

Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern, de 7 d’abril de 2000, que aprova definitiva-
ment el Projecte bàsic d’urbanització del barri del Pol-
vorí a l’àmbit del Pla especial de reforma interior i el
Projecte executiu de la 1a fase per un import de
250.378.443 pessetes (1.504.804,75 euros), el 16%
de l’impost del valor afegit inclòs.

Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern, de 7 d’abril de 2000, que aprova definitiva-
ment el Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació
de la Porta de Sarrià i entorns immediats per un im-
port de 72.780.790 pessetes (437.421,35 euros), el
16% de l’impost del valor afegit inclòs.

Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern, de 7 d’abril de 2000, que declara, de con-
formitat amb els articles 72 de la Carta Municipal de
Barcelona i 52 de la Llei d’expropiació forçosa, l’o-
cupació urgent dels béns i drets corresponents a la
finca núms. 56-58 del carrer de Londres, i núms.
239-243 del carrer de Villarroel i que figuren a la re-
lació aprovada per decret d’Alcaldia que s’adjunta i
es té per reproduïda, atesa la situació de precarietat
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en què es troba l’Escola Mallorca i la urgent necessi-
tat d’alliberar sòl per tal de reubicar-la.

Quedar assabentat de l’acord de la Comissió de
Govern, de 7 d’abril de 2000, que declara, de confor-
mitat amb els articles 72 de la Carta Municipal de
Barcelona i 52 de la Llei d’expropiació forçosa, l’ocu-
pació urgent dels béns i drets corresponents a la fin-
ca núm. 127 del carrer de París i que figuren a la rela-
ció aprovada per decret d’Alcaldia que s’adjunta i es
té per reproduïda, atesa la situació de precarietat en
què es troba l’Escola Mallorca i la urgent necessitat
d’alliberar sòl per tal de reubicar-la.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Aprovar inicialment modificacions de crèdit del
Pressupost 2000, per un import de 193.453.801 pes-
setes (1.162.680,76 euros), de conformitat amb la
documentació adjunta (referència 00033190), consi-
derant-les definitivament aprovades en cas de no
presentar-s’hi reclamacions en contra en el termini
d’exposició pública.

Aprovar inicialment el contingut del Conveni amb la
societat RSL Communications Spain, SA, per a la uti-
lització de les infraestructures, instal·lacions i/o edifi-
cis de titularitat municipal, amb la finalitat d’implantar
una xarxa de telecomunicacions a la ciutat, d’acord
amb allò que preveu el Pla especial per a la implanta-
ció de xarxes de telecomunicacions per cable a Bar-
celona; sotmetre’l a informació pública durant un ter-
mini de trenta dies; i, si no s’hi formulen al·legacions
o reclamacions que posin de manifest la necessitat
d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat el present
acord d’aprovació inicial a definitiva i formalitzar el
Conveni.

Aprovar inicialment el contingut del Conveni amb la
societat Airtel Móvil, SA, per a la utilització de les in-
fraestructures, instal·lacions i/o edificis de titularitat
municipal, amb la finalitat d’implantar una xarxa de te-
lecomunicacions a la ciutat, d’acord amb allò que pre-
veu el Pla especial per a la implantació de xarxes de
telecomunicacions per cable a Barcelona; sotmetre’l
a informació pública durant un termini de trenta dies;
i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions que
posin de manifest la necessitat d’introduir-hi rectifica-
cions, tenir per elevat el present acord d’aprovació
inicial a definitiva i formalitzar el Conveni.

Regularitzar les clàusules del dret de superfície
constituït a favor de la Generalitat de Catalunya sobre
el solar, de propietat municipal, situat al carrer de
Badosa, núms. 10-18, segons el plànol annex, en vir-
tut d’acord del Consell Plenari, de 21 de juliol de
1978, i en el qual ja està construït i en funcionament
l’IES Sant Andreu, en el sentit d’establir el termini de
l’esmentat dret en setanta-cinc anys comptats des de
la seva inauguració en data 1 de setembre de 1983,
restant subjecte a la reversió automàtica que preveu
l’article 50.1 del Reglament del patrimoni dels ens lo-
cals de 17 d’octubre de 1988, i d’acord amb el plec
annex que s’aprova; sotmetre l’expedient a informa-
ció pública durant un termini de trenta dies, de mane-
ra que, si no s’hi formulen reclamacions o al·le-

gacions que posin de manifest la necessitat d’in-
troduir-hi modificacions, es tingui per aprovat definiti-
vament; practicar les operacions de segregació, agru-
pació o altres necessàries per a identificar la finca
objecte del dret de superfície; formalitzar-lo en escrip-
tura pública; inscriure’l en el Registre de la Propietat; i
facultar l’Alcaldia per a la realització de les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el pre-
sent acord.

Modificar la condició tercera del plec de condi-
cions que regula la constitució d’un dret de superfí-
cie a favor de la Generalitat de Catalunya sobre el
solar, de propietat municipal, situat al carrer del Ci-
sell, núm. 19, segons el plànol annex, i en el qual ja
està construït i en funcionament l’IES Montjuïc, en
virtut d’acord del Consell Plenari de 28 de maig de
1982, en el sentit d’establir el termini de l’esmentat
dret en setanta-cinc anys comptats des de la seva in-
auguració en data 1 de setembre de 1988, restant
subjecte a la reversió automàtica que preveu l’article
50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de
17 d’octubre de 1988; mantenir la resta de condicions
aprovades en el referit acord; sotmetre l’expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies, de
manera que, si no s’hi formulen reclamacions o al·le-
gacions que posin de manifest la necessitat d’in-
troduir-hi modificacions, es tingui per aprovat definiti-
vament; practicar les operacions de segregació,
agrupació o altres necessàries per a identificar la fin-
ca objecte del dret de superfície; formalitzar-lo en es-
criptura pública; inscriure’l en el Registre de la Pro-
pietat; i facultar l’Alcaldia per a la realització de les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i exe-
cutar el present acord.

Modificar la condició tercera del plec de condicions
que regula la constitució d’un dret de superfície a fa-
vor de la Generalitat de Catalunya sobre el solar, de
propietat municipal, situat al carrer de la Diputació,
núm. 21, segons el plànol annex, en el qual ja està
construït i en funcionament l’IES l’Escorxador, en vir-
tut d’acord del Consell Plenari de 12 de desembre de
1983, en el sentit d’establir el termini de l’esmentat
dret en setanta-cinc anys comptats des de la seva in-
auguració en data 1 de setembre de 1988, restant
subjecte a la reversió automàtica que preveu l’article
50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de
17 d’octubre de 1988; mantenir la resta de condicions
aprovades en el referit acord; sotmetre l’expedient a
informació pública durant un termini de trenta dies, de
manera que, si no s’hi formulen reclamacions o al·le-
gacions que posin de manifest la necessitat d’in-
troduir-hi modificacions, es tingui per aprovat definiti-
vament; practicar les operacions de segregació,
agrupació o altres necessàries per a identificar la fin-
ca objecte del dret de superfície; formalitzar-lo en es-
criptura pública; inscriure’l en el Registre de la Pro-
pietat; i facultar l’Alcaldia per a la realització de les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i exe-
cutar el present acord.

Aprovar inicialment les modificacions del plec de
clàusules administratives generals de l’Ajuntament
de Barcelona, d’acord amb l’informe jurídic de 28 de
març de 2000, que es té per reproduït; sotmetre-les a
informació pública pel termini de trenta dies; tenir-les
per aprovades definitivament en el cas que no s’hi
presentin reclamacions ni suggeriments; i publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
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Aprovar, de conformitat amb l’informe tecnicojurídic
de data 28 de març de 2000 que figura a l’expedient, i
que es té per reproduït, les modificacions dels models
tipus de plecs de clàusules administratives particulars
per als contractes d’obres, de subministraments, de
consultoria i assistència i de serveis, i de redacció de
projectes d‘obres; i deixar sense efecte els models
tipus de plecs de clàusules administratives particulars
per als contractes de treballs específics i concrets no
habituals, tots ells aprovats per acord del Consell
Plenari de 20 de desembre de 1996 i per resolució de
l’Alcaldia, de data 10 de gener de 1997 i modificats
per acord i resolució del Consell Plenari i l’alcalde,
respectivament, ambdós de data 22 de desembre de
1998; publicar-los, cada un en un text refós, a la Ga-
seta Municipal; incorporar aquestes modificacions a
l’aplicació informàtica SIGEF-contractes; i facultar
l’Alcaldia perquè adapti els esmentats Models de
plecs al text refós de la Llei de contractes de les
Administracions públiques que s’elabori de confor-
mitat amb la disposició final única de la Llei 53/1999,
de 28 de desembre, per la qual es modifica l’esmen-
tada Llei.

Adoptar, en l’exercici de les competències reserva-
des a l’Ajuntament com a soci únic de les societats
municipals Societat Municipal d’Aparcaments i Ser-
veis, SA, Parc Zoològic de Barcelona, SA, Informació
i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa,
SA, Barcelona Promoció d’Instal·lacions Olímpiques,
SA, Pro Nou Barris, SA, i Foment de Ciutat Vella, SA,
els acords següents:

Aprovar els comptes anuals de cada Societat, tan-
cats a 31 de desembre de 1999, integrats pel Balanç
de situació, el Comptes de pèrdues i guanys i la
Memòria.

Aprovar els corresponents Informes de gestió.
Aprovar la gestió realitzada en l’exercici 1999 pels

administradors respectius.
Aprovar, per a cada Societat, la següent distribu-

ció de resultats de l’exercici tancat a 31 de desem-
bre de 1999:

a) Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA:
del benefici obtingut, 552.115.605 pessetes, es desti-
nen a reserva legal 41.403.120 pessetes i la resta,
510.712.485 pessetes, a reserva voluntària.

b) Parc Zoològic de Barcelona, SA: del benefici ob-
tingut, 2.626.552 pessetes, es destinen a reserva le-
gal 262.655 pessetes i la resta, 2.363.897 pessetes,
a reserva voluntària.

c) Informació i Comunicació de Barcelona, SA: el
resultat negatiu obtingut, 14.096.384 pessetes, s’apli-
ca íntegrament a la partida de resultats negatius
d’exercicis anteriors.

d) Barcelona Activa, SA: del benefici obtingut,
4.649.008 pessetes, es destinen a reserva legal
464.901 pessetes i la resta, 4.184.107 pessetes, a re-
serva voluntària.

e) Barcelona Promoció d’Instal·lacions Olímpiques,
SA: el benefici obtingut, 29.064.546 pessetes, es des-
tina íntegrament a reserva voluntària.

f) Pro Nou Barris, SA: el benefici obtingut, 25.184
pessetes, es destina íntegrament a reserva voluntària.

g) Foment de Ciutat Vella, SA: el benefici obtingut,
1.123 pessetes, es destina íntegrament a reserva legal.

Aprovar inicialment la constitució d’una societat pri-
vada municipal denominada 22@bcn, SA, amb un
capital social de 60.500 euros (10.066.353 pessetes).

Aprovar inicialment els Estatuts de 22@bcn, SA,
que s’adjunten com annex.

Sotmetre a informació pública l’acord de constitució
i els Estatuts per un termini de trenta dies, d’acord
amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

I de no presentar-s’hi al·legacions,
a) Tenir per elevat aquest acord d’aprovació inicial

a aprovació definitiva.
b) Procedir a desemborsar totalment el capital

social.
c) Facultar a l’Alcaldia perquè realitzi les ac-

tuacions necessàries per a l’efectivitat d’aquests
acords.

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Aprovar inicialment la modificació del Projecte de
remodelació del mercat municipal de Santa Caterina;
sotmetre’l a informació pública per un termini de tren-
ta dies perquè puguin formular-s’hi al·legacions; i per
al cas que no se n’hi formulin, tenir-lo per aprovat de-
finitivament.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial de
modificació de l’ordenació de la prolongació de l’avin-
guda Francesc Cambó, promogut pel Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge, amb els ajustos a què fa referèn-
cia l’informe dels Serveis de Planejament de 5 d’abril
de 2000; estimar parcialment les al·legacions presen-
tades pel Sr. Jordi Llobet i Martí, com a president de
l’Associació de Veïns en Defensa de Barcelona Vella,
pel Sr. Joan Ribot i García, com a president de l’As-
sociació de Veïns i Comerciants del carrer de Flassa-
ders i Rodalies, per la Sra. Carme Serarols Arnau, en
nom de la Coordinadora d’Usuaris de Sanitat, i per la
Sra. Catalina Víctori i Molné, en el sentit de recupe-
rar, per a les finques a rehabilitar, la qualificació
18b(r), que és la que correspon als tipus d’interven-
cions a executar; i desestimar-les en els punts res-
tants, tot això de conformitat amb l’informe anterior-
ment esmentat.

Districte de l’Eixample

Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modifica-
ció puntual de les Normes urbanístiques del Pla Ge-
neral Metropolità per a l’adequació del règim urbanís-
tic del conjunt especial de l’Eixample: creació de la
qualificació 13 Eixample, d’iniciativa municipal; i ex-
posar-la al públic pel termini d’un mes.

Aprovar inicialment la Modificació puntual de l’Or-
denança de rehabilitació i millora de l’Eixample de
Barcelona, pel que fa referència a l’article 20.2 f)
“usos”, en l’àmbit del Districte de l’Eixample; suspen-
dre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències,
en l’àmbit del Districte de l’Eixample per a la implan-
tació de les noves activitats que figuren en el projecte
de Modificació puntual de l’Ordenança esmentada; i
exposar-la al públic pel termini de trenta dies.
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Districte de Gràcia

Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’or-
denació de l’equipament situat al carrer de l’Escorial,
núms. 169-171, promogut per l’Instituto de Religiosas
de San José de Gerona.

Districte de Nou Barris

Donar conformitat al text refós de la Modificació del
Pla General Metropolità del barri de la Trinitat Nova,
d’iniciativa municipal, que incorpora les prescripcions
assenyalades a l’acord adoptat per la Comissió d’Ur-
banisme de Catalunya en la sessió celebrada el dia
21 de febrer de 2000.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de
la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’or-
denació de l’illa delimitada pels carrers del Taulat, de
Bac de Roda i d’Espronceda, promogut per l’Institut
Municipal d’Educació, que incorpora la determinació
de l’aprovació inicial continguda a l’informe dels Ser-
veis de Planejament de 5 d’octubre de 1999.

Aprovar provisionalment, de conformitat amb els
articles 11.1.j i 66.3 de la Carta Municipal de Barcelo-
na, la Modificació del Pla General Metropolità per a la
renovació de les àrees industrials del Poblenou –Dis-
tricte d’Activitats 22@BCN–, d’iniciativa municipal;
donar conformitat a l’informe dels Serveis Planeja-
ment de 5 d’abril de 2000 i resoldre les al·legacions
presentades en el tràmit d’exposició pública de l’apro-
vació inicial; suspendre, en els nous àmbits de trans-
formació predeterminada que s’introdueixen: Perú-
Pere IV i Llull-Pujades (ponent), definits en el plànol
annex, l’atorgament de llicències de parcel·lació dels
terrenys, d’edificació, reforma o rehabilitació, d’ender-
rocament i d’instal·lació de noves activitats o amplia-
ció de les existents, determinant que aquesta suspen-
sió finalitzarà en el termini de dos anys establert per a
la suspensió de llicències acordada amb l’aprovació
inicial, a comptar des del dia següent a la publicació
al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
l’article 40 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
i trametre l’expedient a l’òrgan competent de la Gene-
ralitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Resoldre les al·legacions presentades en el termini
d’informació pública als plecs de clàusules administra-
tives particulars i de clàusules tècniques particulars
que regularà el contracte de concessió administrativa
de l’execució, pel sistema d’expropiació, de la unitat
d’actuació núm. 13 del Pla especial de reforma interior
Diagonal-Poblenou, pels motius que figuren en l’infor-
me emès per l’Institut Municipal d’Urbanisme de 10
d’abril de 2000 i que es dóna per reproduït. Corregir, a
l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, l’error material respecte la publicació del
plec de clàusules economicoadministratives particulars
en el Diari Oficial de la Comunitat Europea. Aprovar

definitivament els plecs de clàusules administratives
particulars i de clàusules tècniques particulars que re-
gularà l’esmentat contracte, amb les modificacions in-
troduïdes de conformitat amb el resultat de la infor-
mació pública, d’acord amb els articles 242 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i règim local de Catalu-
nya, i 232 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals. Publicar aquest acord en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de
l’Estat.

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Autoritzar el Club Natació Kallipolis (NIF núm.
G-08945321) a constituir una hipoteca sobre la con-
cessió administrativa de la gestió i explotació de la
piscina coberta del complex esportiu municipal Can
Caralleu, que li correspon segons acord del Consell
Plenari de 22 de desembre de 1998, com a garantia
d’un crèdit concertat amb l’Institut Català de Finan-
ces, per un import de 30.000.000 de pessetes i una
durada de dotze anys, per tal de finançar les obres
d’ampliació i remodelació de l’esmentada piscina,
l’execució de les quals, juntament amb la gestió de
l’equipament, va ésser adjudicada a l’esmentat Club.

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I CULTURA

Modificar l’article 4 dels Estatuts de l’Institut Munici-
pal de Educació de Barcelona, en el sentit d’afegir-hi
un apartat n) amb la redacció següent: “Atorgar sub-
vencions, premis, beques i altres ajudes i aprovar
aquelles accions de foment que es considerin oportu-
nes i que tinguin relació amb les competències de
l’Institut”; i modificar-ne també l’article 13, en el sentit
d’afegir-hi igualment un nou apartat, amb la lletra m) i
el contingut següent: “Aprovar l’atorgament de sub-
vencions, premis, beques i altres ajudes i aprovar
aquelles accions de foment que es considerin oportu-
nes i que tinguin relació amb les competències de
l’Institut”, amb la qual cosa l’actual apartat m) passa a
ésser apartat n).

PONÈNCIA DE CULTURA

Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 313 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), la creació del Consorci de la Ciutat del Tea-
tre, entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. Aprovar-ne els corresponents Estatuts se-
gons document que s’adjunta. Sotmetre’ls a informa-
ció pública, durant un termini de trenta dies, mitjan-
çant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de
la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes
de l’article 160 del ROAS, per a l’examen i la presen-
tació d’al·legacions i suggeriments; i en el cas que no
s’hi formulin al·legacions que posin de manifest la ne-
cessitat d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a
aprovació definitiva i remetre l’acord de constitució
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del Consorci juntament amb els Estatuts a la Direcció
General d’Administració local, per a la inscripció del
Consorci a la secció corresponent del Registre d’Ens
Locals. Donar trasllat del precedent acord a la Diputa-
ció de Barcelona, per al seu coneixement i efectes
escaients.

Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic al Sr. Marc
Aureli Vila i Comaposada, per la importància dels
seus estudis geogràfics i la seva activitat política i pe-
dagògica.

Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Artístic al Sr. Josep
Palau i Fabre, per la seva brillant trajectòria en el
camp literari, en el qual conreà tots els gèneres amb
esperit avantguardista i amb connexió, amb els cor-
rents contemporanis més destacats, i per la importàn-
cia dels seus estudis picassians, que s’han convertit
en obres de referència internacional.

Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Artístic al Sr.
André Ricard, per la seva intensa activitat en orga-
nismes internacionals del món del disseny i pel seu
treball en el camp del disseny industrial convertint
les seves innovadores creacions en objectes de la
vida quotidiana.

Mocions

Dels Grups Socialista, d’Esquerra Republicana, i
d’Iniciativa-Verds:

M. 1a.1) Reiterar-se en les propostes contingudes
en el Pla d’Actuació Municipal 2000-2003 pel que fa
al transport públic metropolità i sol·licitar de totes les
Administracions amb responsabilitats la seva col·la-
boració i aportacions.

2) En relació als acords del Consell d’Administració
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) referents
al Pla director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010:

2.1) Donar-se per assabentat dels acords del Con-
sell d’Administració de l’ATM, relatius al Pla director
d’Infraestructures 2001-2010 (PDI) per al transport
públic i reclamar la ràpida aprovació del document
definitiu del PDI.

2.2) Reclamar la dotació de fons econòmics sufi-
cients per part del Govern Central de l’Estat i del de la
Generalitat de Catalunya per fer front als acords pre-
sos i als que resultin dels actuals estudis i d’alternati-
ves de traçats i sistemes.

2.3) Proposar a l’ATM que la periodificació del PDI
permeti prioritzar les inversions d’ampliació de xarxa
necessàries per al correcte desenvolupament dels
esdeveniments previstos per a l’any 2004 i que es
concreten en la disponibilitat de la línia 9, del tramvia
al Baix Llobregat i al Besòs, de les actuacions a l’am-
pliació de la xarxa del Metro al Barcelonès Nord, en
les prioritats dels barris del Barcelona ja establertes
fa temps, i la connexió del Metro amb l’aeroport i amb
la Fira de Pedrosa.

2.4) Proposar, també, l’acceleració de les inver-
sions de millora i modernització de la xarxa i d’inter-
connexió de sistemes de transport que permetin l’am-
pliació horària del transport ferroviari, la integració
tarifària, l’accessibilitat de la xarxa i del transport per
a persones amb mobilitat reduïda, i la qualitat dels
serveis de transport públic.

2.5) Formalitzar, en el PDI 2001-2010, les propos-
tes en relació a les rodalies de Renfe que permetin la

interconnexió dels sistemes de transport ferroviari i
de superfície i la consolidació de les rondes ferrovià-
ries en l’àmbit metropolità.

3) En relació al sistema de transport en superfície:
3.1) Sol·licitar a l’Entitat Metropolitana del Trans-

port (EMT) l’elaboració, en coordinació amb Trans-
ports Metropolitans de Barcelona i en el marc de les
previsions del PDI, del Pla de Mobilitat del Transport
de Superfície (PSM) de l’àmbit de l’EMT amb l’objec-
tiu de potenciar i millorar la qualitat i eficiència dels
modes de transport de superfície així com la seva
progressiva adequació al PDI i la incorporació de les
noves tecnologies en matèria d’explotació, semaforit-
zació i telecomunicacions.

3.2) Aportar les propostes anteriors a l’ATM per in-
corporar-les als treballs i estudis que s’estan duent a
terme sobre el transport de superfície amb l’objectiu
de complementar les propostes ferroviàries del PDI
2001-2010.

3.3) Afavorir la mobilitat sostenible que permeti
augmentar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en
transport públic, alhora que incrementi la seguretat
viària.

4) En relació a l’accessibilitat i millora del transport
per a persones de mobilitat reduïda, adherir-se a
l’acord de l’EMT del mes de desembre de 1999, en el
sentit de:

4.1) Demanar a l’ATM que recolzi la incorporació
del transport per a persones amb mobilitat reduïda
severa dins del sistema de general de finançament
del transport metropolità i, en conseqüència, que pre-
vegi la inclusió de l’esmentat transport en els futurs
acords interinstitucionals de finançament.

4.2) Adreçar-se a la Mesa del Parlament de Catalu-
nya i a tots els Grups Polítics amb representació par-
lamentària, per tal de demanar que en el proper
Pressupost de la Generalitat de l’any 2000 es creï un
fons específic d’ajut al transport per a persones amb
mobilitat reduïda severa fins que aquest transport no
quedi inclòs dins del proper Contracte-programa
ATM-AGE i en conseqüència el seu finançament sigui
el mateix que la resta del transport metropolità.

5) Reclamar que en el futur Contracte-programa
que hi hagi una ampliació de les aportacions econò-
miques de les Administracions Central i Autonòmica
per fer possible l’extensió de la integració tarifària a
tot el territori metropolità i tots els sistemes de trans-
port, amb la màxima celeritat.

6) Fer seva la proposta de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) d’ampliar l’horari del Ferro-
carril Metropolità (Metro), de dilluns a dijous, fins a les
vint-i-quatre hores abans de finalitzar l’any 2001, ade-
quant les inversions necessàries per fer-ho possible.
En el marc de millora de la xarxa i dins del PDI 2001-
2010, donar prioritat a l’ampliació de l’horari del Fer-
rocarril Metropolità (Metro) fins a l’una de la matina-
da, de dilluns a dijous, abans de finalitzar l’any 2004.
Reclamar a l’ATM que faci les gestions necessàries
perquè aquesta ampliació s’estengui a Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i a Renfe, de manera si-
multània a la de TMB.

7) En relació a la petició d’una nova targeta jove
adherir-se a l’acord de l’ETM del mes de febrer en el
sentit de:

Instar l’ATM a l’elaboració dels estudis adients,
abans que finalitzi la vigència de l’actual Contracte-
programa, per tal de poder analitzar la conveniència,
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en el marc del sistema tarifari i de finançament del
transport metropolità, de crear un nou títol de trans-
port específic per als joves T-Jove, que tingui les ma-
teixes prestacions que el títol T-Mes.

8) En relació a una nova targeta per als aturats:
Demanar que l’ATM estudiï, abans que finalitzi la

vigència de l’actual Contracte-programa, la conve-
niència de crear, el marc del sistema tarifari i de fi-
nançament del transport metropolità, en un nou títol
de transport específic per a les persones en situa-
ció d’atur.

De tots els Grups municipals:
M 2a.1) Donar suport a la presentació del poeta Mi-

quel Martí i Pol com a candidat de la literatura catala-
na per al Premi Nobel.

2) Donar trasllat d’aquest acord a les diverses enti-
tats acadèmiques catalanes i d’associacions d’escrip-

tors i editors, per tal que la tinguin en compte en la
presentació anual dels seus candidats a la Reial Aca-
dèmia Sueca.

3) Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat
Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Andorra i als altres Ajuntaments de parla catalana,
per tal que, si no ho han fet, se sumin a aquesta ini-
ciativa.

M.3a.1) Sol·licitar, conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya, que el Govern Espanyol presenti da-
vant la Unió Europea la candidatura de Barcelona
perquè esdevingui la seu de l’Autoritat Alimentària
Europea.

2) Delegar en l’Alcaldia els actes que permetin des-
envolupar aquest acord, així com la dotació dels re-
cursos necessaris per a la seva execució.
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CARTIPÀS

Decret. Tal com es preveu en l’article 24.1.3 dels
Estatuts de la Caixa d’Estalvis de Catalunya i l’article
4.1 apartat B del Reglament de procediment per a
l’elecció i designació dels membres dels òrgans de
govern de l’esmentada entitat, i d’acord amb el que
estableixen els articles 21 de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 13 de la Carta Municipal de
Barcelona, disposo:

Designar representants de l’Ajuntament de Barce-
lona a l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de
Catalunya els senyors següents:

Im. Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó
Sr. Ramón Seró i Esteve.
Donar compte de la present resolució, per a la

seva ratificació, al Plenari del Consell Municipal.
Barcelona, 25 d’abril de 2000. L’alcalde, Joan Clos

i Matheu.
(Ref. 1632)

* * *

Decret. D’acord amb el punt 3 de les Bases parti-
culars i específiques del Premi “Barcelona, la millor
botiga del món’’, 1999 que atribueix a l’alcalde la de-
signació dels membres del jurat d’aquest premi, i fent
ús de les atribucions conferides pels articles 21 de la
Llei reguladora de les bases de règim local i 13 de la
Carta Municipal de Barcelona, disposo:

Primer. Designar membres del Jurat del Premi
“Barcelona, la millor botiga del món’’, 1999 les perso-
nes següents:
Presidenta:

Ima. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla, presidenta
del Consell Ciutat i Comerç
Vocals:

En representació de les entitats del món del co-
merç presents al Consell Ciutat i Comerç:

Sr. Ángel Montesinos i Vicente. Anged
Sr. Alexandre Goñi i Ferrer. Fegram
Sra. M. Àngels Mirangels i Vila. Consell de Gremis
Com a experts del món del comerç:
Sr. Joan Font i Fabregó
Sr. Josep Francesc Valls i Giménez
Sr. Miguel Ángel Fraile i Vilagrassa
Sr. Marçal Tarragó i Balagué
Segon. Designar la Sra. M. Amèlia García i Fer-

nández, secretària del Consell Ciutat i Comerç, se-
cretària del Jurat de l’esmentat Premi.

Barcelona, 25 d’abril de 2000. L’alcalde, Joan Clos
i Matheu.

(Ref. 1633)

* * *

Decret. Atesa la necessitat de valorar i coordinar
l’impacte sobre el trànsit rodat i de vianants que po-

den ocasionar les diferents obres que es realitzen als
espais públics de la Ciutat.

Atès que en el decurs dels propers anys s’han
d’executar a la ciutat grans obres d’infraestructura de
transports (TAV, PDI i altres), així com les obres mu-
nicipals, i per això, i en ús de les atribucions que tinc
conferides per l’article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona, disposo:

Primer. Crear la Comissió d’Obres i Circulació per
a la coordinació de les obres a la via pública que
afectin la mobilitat.

Segon. Designar membres de l’esmentada Comis-
sió d’Obres i Circulació les persones següents:
President:
– Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
Vicepresident primer:
– Im. Sr. Jose Ignacio Cuervo i Argudín
Vicepresidenta segona:
– Ima. Sra. Carme San Miguel i Ruibal
Membres:
– Gerent municipal
– Gerent d’Urbanisme
– Gerent de Manteniment i Serveis
– Director de Serveis de Circulació
– Director general de TMB
– Intendent major de la Guàrdia Urbana responsa-

ble de la coordinació de les afectacions per obres
a la via pública.

– Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme
– Enginyer director de Programació i Qualitat dels

Serveis Urbans.
– Directora adjunta a la Gerència Municipal per a In-

versions i Pressupostos.
– Director de Serveis d’Inversions i Administració

del Patrimoni.
Actuarà com a secretari l’enginyer director de Pro-

gramació i Qualitat dels Serveis Urbans i com a se-
cretari adjunt el director de Serveis d’Inversions i Ad-
ministració de Patrimoni.

Tercer. Assignar-li les funcions següents:
– Avaluar l’impacte de les obres d’infraestructura de

transports que es realitzin a la ciutat sobre el tràn-
sit rodat i de vianants.

– Analitzar les interaccions entre les obres anteriors
i les obres a realitzar directament per l’Ajuntament
i/o les empreses de serveis públics.

– Proposar l’autorització de l’ocupació de la via pú-
blica amb motiu de la realització de les obres, tant
municipals com d’altres Administracions.

Quart. Constituir el Comitè Executiu de la Comissió
d’Obres i Circulació amb la composició següent:
– Director de Serveis de Circulació, que actuarà

com a president.
– Enginyer director de Programació i Qualitat

dels Serveis Urbans, que actuarà com a se-
cretari.

– Director de Serveis d’Inversions i Administració
del Patrimoni.
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Cinquè. Assignar al Comitè Executiu de la Comis-
sió d’Obres i Circulació les funcions següents:
– Preparar l’ordre del dia de la Comissió d’Obres i

Circulació.
– Elaborar els dictàmens per a la seva aprovació.
– Fer el seguiment dels acords que s’estableixin en

l’esmentada Comissió.

En tots els casos es refereix a aquelles obres
que tinguin un impacte important en la mobilitat,
tant per elles mateixes com per la seva relació amb
les altres.

Barcelona, 25 d’abril de 2000. L’alcalde, Joan Clos
i Matheu.

(Ref. 1634)
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Acords sessió de 30 de març de 2000

Aprovar les actes de la sessió ordinària, de data 27
de gener de 2000, i la de la sessió extraordinària, de
data 22 de febrer de 2000.

Despatx d’ofici
Quedar assabentat de les llicències d’activitat,

d’obres majors i menors resoltes des del dia 25 de
gener fins al dia 24 de març de 2000.

Aprovar el Pla de mobilitat de Sarrià i zona sud de
les Tres Torres.

Informar favorablement el Pla especial de l’escola
l’Horitzó, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics
del Districte, de data 31 de gener de 2000.

Informar favorablement el projecte d’urbanitza-
ció del carrer de Musitu, redactat per l’enginyeria
CETRES, encarregat per l’IMU.

Informar favorablement el projecte d’urbanització
del carrer dels Esports, redactat per l’arquitecte Sal-
vador Matas i Dalmases, encarregat pel Districte de
Sarrià-Sant Gervasi.

Informar favorablement el projecte d’urbanització
de la vorera sud-oest del carrer de Ricardo Villa, re-
dactat pel Servei d’Expropiacions i Projectes del Dis-
tricte.

Nomenar membres del Consell Assessor de l’Arxiu
Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi a les
senyores i senyors següents:
– Regidor del Districte.
– Conseller president de la Comissió d’Educació,

Cultura i Esports.
– Sr. Ignasi Aragó i Mitjans (Sarrià).

– Sr. Francesc Blanc i Moià (Sant Gervasi).
– Sr. Josep Darner i Sureda (Vallvidrera-les Planes).
– Sr. Marià Hispano i Vilaseca.
– Sr. Cristòfol Jordà i Barreras (Vallvidrera-les

Planes).
– Sra. Mercè Palau i Ribes .
– Sr. Josep Jordi Queraltó i Torner (Sarrià).
– Sr. Joan Ramon i Vallvé (Sant Gervasi).
– Sr. Narcís Rucabado i Franquesa (Sarrià).
– Sra. Carme Sobrevila i Masvidal.
– Sr.  Francesc  Tomàs  i  Civil  (Vallvidrera-les

Planes).
Arxivera del Districte: Sra. Amèlia Poves i Navarro

(secretària del Consell).
Atorgar la Medalla del Districte de Sarrià-Sant

Gervasi a la senyora Angelina Trallero i Oliete, amb
motiu del Dia Internacional de la Dona d’enguany.

Adherir-se al projecte de Carta Europea de salva-
guarda dels Drets Humans a la ciutat, proposada per
la Regidoria de Drets Civils.

Aprovar la moció següent presentada pel Grup Mu-
nicipal de Convergència i Unió, amb els únics vots
d’aquest Grup:

“El Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi manifesta el seu desacord més profund amb
els criteris de l’equip de govern de l’Ajuntament de
Barcelona pel que fa a la distribució de recursos des-
tinats a subvencions a les entitats que provoquen,
any rere any, una discriminació flagrant envers les
associacions del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.’’

Votar favorablement la proposta de preus públics
dels Centres Cívics del Districte, elaborada pels Ser-
veis Personals del Districte.

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi
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DISPOSICIONS D’INTERÈS PER A
L’AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado , el Diari Oficial de la Generalitat i el
Butlletí Oficial de la Província . Abril 2000

Enjudiciament civil
Correcció d’errades de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudicia- (BOE núm. 90 de
ment civil. 14-IV-2000)

Medi ambient

R /2000 14-III Convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de re- (DOG núm. 3120
sidus municipals. de 13-IV-2000)

R /2000 14-III Convocatòria d’ajuts per a la implantació de deixalleries de re- (DOG núm. 3120
sidus municipals. de 13-IV-2000)

RESUM

Medi ambient
Per Resolució de 14 de març de 2000, es fa públi-

ca la convocatòria d’ajuts per al 2000 per al foment
de la recollida selectiva de residus municipals, desti-
nada als ens locals de Catalunya, consistent en el

lliurament de contenidors per a la recollida selectiva
de vidre, paper, cartró, envasos lleugers i fracció or-
gànica

També per Resolució de 14 de març de 2000, es fa
pública la convocatòria d’ajuts per al 2000, destinada
als ens locals de Catalunya, per a la implantació de
deixalleries de residus municipals.
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ANUNCIS

Concursos

Exp. 159/00

Objecte
Contractació del subministrament de planta arbus-

tiva per a l’any 2000.
El lliurament es farà en els termes regulats en l’arti-

cle 6 del plec de clàusules administratives.

Import
10.169.681 pessetes (IVA inclòs), (61.121,01 euros).

Finançament
Amb càrrec a les previsions pressupostàries de

l’exercici de l’any 2000, per a Parcs i Jardins de Bar-
celona, Institut Municipal.

Presentació de les pliques
Els licitadors presentaran les proposicions en sobres

tancats i signats. En el dors hi ha de figurar la inscrip-
ció: “Proposta per a prendre part al concurs convocat
per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, per
a l’adjudicació de la contractació del subministrament
de planta arbustiva per a l’any 2000”.

Garantia provisional
D’acord amb els articles 36.2 i 178.2 de la LCAP,

es dispensa de l’obligació de constituir garantia provi-
sional.

Garantia definitiva
Serà per un import de 406.787 pessetes (2.444,84

euros).

Procediment de licitació
Obert.
Els plecs de condicions es poden passar a recollir a

partir del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al
Departament de Contractació de Parcs i Jardins (avin-
guda del Marquès de Comillas, núms. 16-36, 08038
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Model de proposta
Es redactarà d’acord amb el model que figura en el

plec de clàusules.

Presentació de les proposicions
Abans de les 10 hores del dia 5 de juny de 2000.

Lloc de presentació
Departament de Contractació de Parcs i Jardins

(avinguda del Marquès de Comillas, núms. 16-36,
08038 Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores, excepte el darrer dia que serà fins a les 10 ho-
res del matí.

Les proposicions redactades en
Català o castellà

Data de celebració de la licitació
A les 13 hores del dia 7 de juny de 2000, en la seu

del Sector de Manteniment i Serveis, carrer del Tor-
rent de l’Olla, núms. 218-220, 3a planta, de Barcelo-
na. La licitació quedarà ajornada, si resulta necessari,
en el cas que es presentin reclamacions contra el
plec de clàusules.

El preu d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudi-
catari.

Barcelona, 28 d’abril de 2000. La secretària dele-
gada, J.I. Martínez i Legaz.

* * *

Per delegació de l’Alcaldia, en data 27 d’abril de
2000, el gerent municipal va aprovar el plec de clàu-
sules administratives particulars i documentació com-
plementària que ha de regir el concurs per a l’adjudi-
cació del contracte d’obres per la renovació de les
escales mecàniques de la plaça de Catalunya, durant
els anys 2000 i 2001, d’acord amb les condicions se-
güents:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Sector de la Via Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ad-

ministració i Personal.
c) Núm. d’expedient: 708/00.

Núm. de contracte: 00001777.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres per la renovació de

les escales mecàniques de la plaça de Catalunya,
durant els anys 2000 i 2001.

b) Lloc d’execució: Barcelona.
c) Termini d’execució: 11 mesos, a comptar des del

dia següent al de l’acta de comprovació del re-
planteig.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total: 169.088.113 pessetes (1.016.240,03

euros) IVA inclòs.
A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:

92.000.000 de pessetes (552.931,14 euros) IVA
inclòs.

A càrrec del Pressupost Municipal de 2000:
77.088.113 pessetes (463.308,89 euros) IVA inclòs.

5. Garanties
Provisional: 3.381.762 pessetes (20.324,80 euros).
Definitiva: El 4 per 100 de l’import d’adjudicació del

contracte.
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6. Informació i obtenció de documentació
a) Entitat: Secretaria Delegada del Sector de la Via

Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

2a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93 402 33 84 i 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
g) Data límit d’obtenció de documents i informació:

Fins al dia de la presentació de pliques.

7. Requisits específics del contractista
a) Els que s’especifiquen en els plecs de condicions.
b) Classificació empresarial: Grup J Subgrup 1 Cate-

goria D.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: Fins al dia en què es

compleixin 26 dies naturals a comptar des del se-
güent al de publicació de l’anunci en el BOP.

b) Documentació que cal presentar: La que s’indica
en la clàusula 29 del plec de clàusules particulars ad-
ministratives.

c) Lloc de presentació: Registre, situat al Departa-
ment d’Administració del Sector de la Via Pública
(Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10, 2a planta
de Barcelona) o en qualsevol altra oficina del Regis-
tre General. Si l’últim dia és dissabte, o festiu o inhà-
bil a la localitat de l’òrgan de contractació, s’enten-
drà prorrogat el termini fins al primer dia hàbil
següent.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sector de la Via Pública.
b) Domicili: Plaça de Carles Pi i Sunyer, núms. 8-10,

3a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Data: El segon dia hàbil desprès del termini de

presentació d’ofertes.
e) Hora: A determinar.

10. Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 4 de maig de 2000. La secretària dele-
gada, Montserrat Oriol i Bellot.

Notificacions

En compliment del que disposa l’article 59 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i procediment administratiu
comú, i en relació amb l’expedient seguit sota el núm.
471/00 pel Departament Jurídic de l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona, per haver tingut coneixe-
ment en aquest Departament de la defunció del titular
de l’autorització d’ús de les parades núms. 455-456
del mercat municipal de la Boqueria, Sr. Manuel
Iglesias i Rom, es comunica als seus ignorats hereus
que, conforme al que disposa l’article 32 de l’Orde-
nança municipal de mercats, els qui en resultin he-
reus hauran de determinar i manifestar a aquest De-
partament, en el termini de sis mesos comptats de la
data de la recepció d’aquesta notificació, la persona
que hagi de succeir al causant en la titularitat dels
llocs esmentats, amb l’advertiment que, de no fer-ho
en el termini indicat, seran declarades caducades les
esmentades autoritzacions d’ús.

Barcelona, 27 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en relació amb l’expedient núm. 48/00
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l’Ins-
titut Municipal de Mercats de Barcelona sobre inici de
caducitat de la parada núm. 82 del mercat municipal
de la Trinitat, es notifica a la seva titular, Sra. Con-
cepción Armengol i Ferrà, a l’últim domicili conegut
de la qual han estat rebutjades les notificacions que li
han estat dirigides, que en data 26 de gener de 2000
el president de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra la Sra. Con-
cepción Armengol i Ferrà, titular de l’autorització
d’ús de la parada núm. 82 del mercat municipal
de la Trinitat, d’acord amb les normes del Decret
278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse-
nyalada a l’article 42.i) (parada tancada sense auto-
rització municipal) de l’Ordenança municipal de mer-
cats, considerada com a falta greu segons l’article
90.k) de l’Ordenança que s’aplica, i tenint present
que la sanció establerta a l’article 92.B) per a les fal-
tes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes amb avís de suspensió de la ven-
da, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb sus-
pensió de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèr-
dua de l’autorització; nomenar a aquests efectes
instructora la Sra. Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a
l’Institut Municipal de Mercats”.

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 13 de se-
tembre de 1999.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient
sancionador d’acord amb el que disposa l’article 10
del Decret 278/93:

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat del lloc de venda es-

mentat des del dia 26 d’octubre de 1999.
2. El fet esmentat és considerat com a falta greu,

d’acord amb el que disposa l’article 90.K) de l’Orde-
nança de mercats, que pot ser sancionat amb: a)
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de sus-
pensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pes-
setes amb suspensió de la venda fins a 30 dies, i c)
pèrdua de l’autorització segons l’article 92.B); també
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incorre en el supòsit d’extinció de l’autorització que
preveu l’article 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació, tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa del seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
se’l considerarà decaigut en el seu dret a fer-ho. Sig-
nat: la instructora.

Barcelona, 27 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, i en relació amb l’expedient núm. 70/00
instruït pel Departament Juridicoadministratiu de l’Ins-
titut Municipal de Mercats de Barcelona sobre inici de
caducitat de les parades núms. 185-186 del mercat
municipal del Guinardó, es notifica al seu titular, el Sr.
Celso Sans i Balañà, a l’últim domicili conegut del
qual han estat rebutjades les notificacions que li han
estat dirigides, que en data 7 de febrer de 2000 el
president de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el senyor Cel-
so Sans i Balañà, titular de l’autorització d’ús de les
parades núms. 185-186 del mercat municipal de
Guinardó, d’acord amb les normes del Decret 278/93,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generali-
tat, per comissió de la infracció assenyalada a l’article
42.i) (per parada tancada sense autorització municipal)
de l’Ordenança municipal de mercats, considerada
com a falta greu segons l’article 90.k) de l’Ordenança
que s’aplica, i tenint present que la sanció establerta a
l’article 92.B) per a les faltes greus pot suposar: a) una
multa de 5.000 a 15.000 pessetes amb avís de sus-
pensió de la venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pes-
setes amb suspensió de la venda en el lloc fins a 30
dies, c) pèrdua de l’autorització; nomenar a aquests
efectes instructora la senyora Anna Cugat i Perpinyà,
adscrita a l’Institut Municipal de Mercats.”

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient san-
cionador d’acord amb el que disposa l’article 10 del
Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat les parades núms. 185-

186 del mercat municipal del Guinardó, des del 7 de
setembre de 1999.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord
amb el que disposa l’article 90.K) de l’Ordenança de
mercats, el qual pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l’autorització segons l’article 92.B); també incorre en
el supòsit d’extinció de l’autorització que preveu l’arti-
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: La instructora.

Barcelona, 31 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.617/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona so-
bre inici de caducitat de les parades núms. 65-66-67-
DM 13 del mercat municipal de la Guineueta, es notifica
al seu titular, el Sr. Antonio Ruiz i Gutiérrez, a l’últim do-
micili conegut del qual han estat rebutjades les notifica-
cions que li han estat dirigides, que en data 7 de febrer
de 2000 el president de l’IMMB ha disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el senyor
Antonio Ruiz i Gutiérrez, titular de l’autorització d’ús
de les parades núms. 65-66-67-DM 13 del mercat
municipal de la Guineueta, d’acord amb les normes
del Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el proce-
diment sancionador d’aplicació als àmbits de compe-
tència de la Generalitat, per comissió de la infracció
assenyalada a l’article 42.i) (per parada tancada sen-
se autorització municipal) de l’Ordenança municipal
de mercats, considerada com a falta greu segons l’ar-
ticle 90.k) de l’Ordenança que s’aplica, i tenint pre-
sent que la sanció establerta a l’article 92.B) per a les
faltes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes amb avís de suspensió de la venda,
b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió
de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l’au-
torització; nomenar a aquests efectes instructora la
senyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l’Institut
Municipal de Mercats.”

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient san-
cionador d’acord amb el que disposa l’article 10 del
Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat les parades núms. 65-

66-67-DM 13 del mercat municipal de la Guineueta,
des del 2 de febrer de 1999.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord
amb el que disposa l’article 90.K) de l’Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l’autorització segons l’article 92.B); també incorre en
el supòsit d’extinció de l’autorització que preveu l’arti-
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació tal
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com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: La instructora.

Barcelona, 31 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
25.070/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre inici de caducitat de la parada núm. 62 especial
del mercat municipal de l’Abaceria Central, es notifica
a la seva titular, la Sra. Maria Arias i Cánovas, a l’úl-
tim domicili conegut de la qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que en
data 7 de febrer de 2000 el president de l’IMMB ha
disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra la senyora
Maria Arias i Cánovas, titular de l’autorització d’ús de
la parada núm. 62 especial del mercat municipal de
l’Abaceria Central, d’acord amb les normes del De-
cret 278/93, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat, per comissió de la infracció asse-
nyalada a l’article 42.i) (per parada tancada sense au-
torització municipal) de l’Ordenança municipal de
mercats, considerada com a falta greu segons l’article
90.k) de l’Ordenança que s’aplica, i tenint present que
la sanció establerta a l’article 92.B) per a les faltes
greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a 15.000
pessetes amb advertiment de suspensió de la venda,
b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió
de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l’au-
torització; nomenar a aquests efectes instructora la
senyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l’Institut
Municipal de Mercats.”

L’òrgan competent per resoldre l’esmentat expe-
dient és la Presidència de l’IMMB, en ús de les facul-
tats atorgades per decret d’Alcaldia de data 18 de fe-
brer de 2000.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient
sancionador d’acord amb el que disposa l’article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Tancament no autoritzat de la parada núm. 62

especial del mercat municipal de l’Abaceria Central,
des del 12 de juny de 1999.

2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord
amb el que disposa l’article 90.K) de l’Ordenança de
mercats, que pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l’autorització segons l’article 92.B); també incorre en
el supòsit d’extinció de l’autorització que preveu l’arti-
cle 42.i) de la mateixa Ordenança.

En el termini de 10 dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà

formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: La instructora.

Barcelona, 31 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
25.298/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre proposta de caducitat de les parades núms.
64-65 del mercat municipal de l’Abaceria Central, es
notifica al seu titular, el Sr. Francisco Alavedra i
Uriszar de Aldaca, a l’últim domicili conegut del qual
han estat rebutjades les notificacions que li han estat
adreçades, la proposta de resolució que es transcriu
a continuació:

“Imposar al titular de l’autorització d’ús de les
parades núms. 64-65 del mercat municipal de
l’Abaceria Central, el senyor Francisco Alavedra i
Uriszar de Aldaca, la sanció de pèrdua de l’autorit-
zació que empara l’ús dels llocs de venda esmen-
tats, per comissió de la infracció assenyalada a l’ar-
ticle 42.i) (per parada tancada sense autorització
municipal) de l’Ordenança municipal de mercats; de-
clarar caducades les esmentades autoritzacions, va-
cants les parades esmentades i requerir el titular
perquè en el termini de deu dies deixi els llocs de
venda lliures, vacus, expedits i a disposició de l’Ad-
ministració. Aquesta sanció s’aplica en base al prin-
cipi de proporcionalitat recollit a l’article 131 de
RJAP i PAC, considerant com a criteri per a la gra-
duació de la sanció aplicada, l’existència d’intencio-
nalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis cau-
sats, o la reincidència per comissió.”

En el termini legal de deu dies, a partir de l’en-
demà al de la publicació d’aquest anunci, podrà
al·legar tot el que consideri convenient per a la seva
defensa. Transcorregut aquest termini, la transcrita
proposta de resolució juntament amb allò actuat,
serà elevada a l’òrgan al qual correspon dictar la re-
solució del present expedient, que és l’Alcaldia. Sig-
nat: La instructora.

Barcelona, 31 de març de 2000. El secretari gene-
ral, Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.069/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
sobre caducitat de la parada núm. 31 especial del
mercat municipal de Felip II, es notifica a la seva titu-
lar, la Sra. Margarita González i Guzmán, a l’últim do-
micili conegut de la qual han estat rebutjades les noti-
ficacions que li han estat adreçades, la resolució que
es transcriu a continuació:

“Imposar a la titular de l’autorització d’ús de la pa-
rada 31 especial del mercat municipal de Felip II, la
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senyora Margarita González i Guzmán, la sanció de
pèrdua de l’autorització que empara l’ús del lloc de
venda esmentat, per comissió de la infracció asse-
nyalada a l’article 42.i) de la mateixa ordenança (per
parada tancada sense autorització municipal des del
2 de gener de 1999) de l’Ordenança municipal de
mercats, considerada falta greu per l’article 92.B.c)
de l’Ordenança que s’aplica; declarar caducada l’es-
mentada autorització, vacant la parada esmentada i
requerir la titular perquè de conformitat amb el que
disposen els article 160 i 161 del Reglament de pa-
trimoni dels ens locals, en el termini de deu dies dei-
xi la parada a disposició de l’Administració, lliure,
vàcua i expedita; dins el 8 dies següents a l’expira-
ció del termini esmentat, assenyalar el cinquè dia
hàbil a les 9 hores per a la pràctica de la diligència
de llançament, designar el director del mercat de Fe-
lip II i l’auxiliar de zona, perquè, junts o separats
efectuïn l’expressada diligència amb absoluta in-
demnitat per a l’erari municipal, assistits del perso-
nal de la Policia Municipal que estimin necessari i
amb la facultat de reclamar directament l’auxili de la
força pública, si així calgués per l’exacte compliment
de la comesa que els ha estat assignada. Aquesta
sanció s’aplica en base al principi de proporcionalitat
recollit a l’article 131 de RJAP i PAC, considerant
com a criteri per a la graduació de la sanció aplica-
da, l’existència d’intencionalitat o reiteració, la natu-
ralesa dels perjudicis causats, o la reincidència per
comissió.”

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs
d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un mes,
comptat de l’endemà de la present notificació. L’es-
mentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un
mes de la seva interposició sense que se’n notifiqui la
resolució. Contra la desestimació del recurs d’alçada
es pot interposar recurs contenciós administratiu da-
vant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
o del que correspongui al seu domicili, en el termini
de sis mesos a comptar de la data en què es pro-
dueix l’acte presumpte. També es pot utilitzar qualse-
vol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 4 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

* * *

En compliment del que disposa l’article 59.4 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, i en relació amb l’expedient núm.
24.935/99 instruït pel Departament Juridicoadminis-
tratiu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona

sobre inici de caducitat de les parades núms. 65-66-
67-DM 13 del mercat municipal de la Guineueta, es
notifica al seu titular, el Sr. Antonio Ruiz i Gutiérrez, a
l’últim domicili conegut del qual han estat rebutjades
les notificacions que li han estat dirigides, que en
data 7 de febrer de 2000 el president de l’IMMB ha
disposat:

“Iniciar expedient sancionador contra el senyor
Antonio Ruiz i Gutiérrez, titular de l’autorització d’ús
de les parades núms. 65-66-67-DM 13 del mercat
municipal de la Guineueta, d’acord amb les normes
del Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el proce-
diment sancionador d’aplicació als àmbits de compe-
tència de la Generalitat, per comissió de la infracció
assenyalada a l’article 42.l) (per manca de pagament
del cànon trimestral) de l’Ordenança municipal de
mercats, considerada com a falta greu segons l’article
90.a) de l’Ordenança que s’aplica, i tenint present
que la sanció establerta a l’article 92.B) per a les fal-
tes greus pot suposar: a) una multa de 5.000 a
15.000 pessetes amb avís de suspensió de la venda,
b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb suspensió
de la venda en el lloc fins a 30 dies, c) pèrdua de l’au-
torització; nomenar a aquests efectes instructora la
senyora Anna Cugat i Perpinyà, adscrita a l’Institut
Municipal de Mercats.”

L’òrgan competent per a resoldre l’esmentat expe-
dient és l’Alcaldia.

També es transcriu la notificació del plec de càr-
recs formulat per la instructora de l’expedient
sancionador d’acord amb el que disposa l’article 10
del Decret 278/93.

Plec de càrrecs
1. Manca de pagament del cànon trimestral.
2. El fet esmentat és considerat falta greu, d’acord

amb el que disposa l’article 90.K) de l’Ordenança de
mercats, el qual pot ser sancionat amb: a) multa de
5.000 a 15.000 pessetes amb avís de suspensió de la
venda, b) multa de 15.000 a 25.000 pessetes amb
suspensió de la venda fins a 30 dies, i c) pèrdua de
l’autorització segons l’article 92.B); també incorre en
el supòsit d’extinció de l’autorització que preveu l’arti-
cle 42.l) de la mateixa Ordenança.

En el termini de deu dies comptats a partir del se-
güent al de la recepció de la present notificació tal
com disposa l’article 10.3 del Decret 278/93, podrà
formular al·legacions i proposar proves per a la de-
fensa dels seus drets o interessos. Transcorregut
aquest termini sense complimentar el present tràmit,
perdrà el dret a fer-ho. Signat: La instructora.

Barcelona, 4 d’abril de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

Altres anuncis

Exp. 19/00

El conseller de Parcs i Jardins de Barcelona, Insti-
tut Municipal, per delegacions aprovades per la presi-
denta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el 9 de
novembre de 1999, en data 31 de març de 2000, va
adoptar la resolució següent:

“Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de proce-
dir a la contractació de la prestació del servei d’elabo-
ració, edició, publicació i distribució de la revista “Bar-
celona Verda”, que necessita Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal, de l’1 de maig de 2000
al 30 d’abril de 2001, en els termes regulats a l’article
7 del plec de clàusules.

Adjudicar, mitjançant el procediment de concurs
obert, el contracte de serveis a l’empresa El Tinter,
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SAL, pel preu de 15.288.000 pessetes (IVA inclòs)
(91.882,73 euros).

Aplicar la despesa de 10.192.000 pessetes (IVA in-
clòs) (61.255,15 euros) amb càrrec a la partida 92602
del pressupost corresponent a l’any 2000 i la resta de
5.096.000 pessetes (l’IVA inclòs) (30.627,58 euros)
amb càrrec a la consignació pressupostària que en el
seu dia es determini per a l’any 2001.

Disposar l’abonament de l’esmentada quantitat a
l’empresa adjudicatària amb la presentació prèvia de
les factures cursades pel tràmit reglamentari.

Requerir l’empresa adjudicatària perquè, dins del
termini dels quinze dies hàbils següents en què rebi
la notificació d’aquest decret, acrediti haver constituït
la garantia definitiva de 652.000 pessetes (3.918,60
euros), i perquè comparegui el seu legal represen-
tant, el dia i hora que se li indiqui, per tal de formalit-
zar el contracte.”

Barcelona, 31 de març de 2000. La secretària dele-
gada, PD, J. I. Martínez i Legaz.

* * *
Exp.128/00

El conseller de Parcs i Jardins de Barcelona, Insti-
tut Municipal, per delegacions aprovades per la presi-

denta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins el 9 de
novembre de 1999, en data 26 d’abril de l’2000 va
adoptar la resolució següent:

“Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de proce-
dir a la contractació del lloguer de màquinaria espe-
cial per a l’arrabassament d’arbrat viari en diferents
punts de la ciutat de Barcelona, que necessita Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, per a l’any
2000, en els termes regulats a l’article 7 del plec de
clàusules; adjudicar, mitjançant el procediment de
concurs obert, el contracte de subministrament a
l’empresa Cespa Ingenieria Urbana, SA, pel preu de
9.950.000 pessetes (IVA inclòs) (59.800,70 euros);
aplicar la despesa amb càrrec de la partida 20300 del
pressupost corresponent a l’any 2000; disposar l’abo-
nament de l’esmentada quantitat a l’empresa adjudi-
catària amb la presentació prèvia de les factures cur-
sades pel tràmit reglamentari; requerir l’empresa
adjudicatària perque dins del termini de quinze dies
hàbils següents en què rebi la notificació d’aquest de-
cret, acrediti haver constituït la garantia definitiva de
400.000 pessetes (2.404,5 euros), i perquè compare-
gui el seu legal representant el dia i hora que se li in-
diqui per tal de formalitzar el contracte”.

Barcelona, 26 d’abril de l’2000. La secretària dele-
gada, PD. J. l. Martínez i Legaz.
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