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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
14 d’abril de 2000, i aprovada el dia 12 de maig de
2000

A la sala President Lluís Companys de la Casa Con-
sistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia catorze d’abril
de dos mil, s’hi reuneix la Comissió de Govern, en ses-
sió extraordinària, sota la presidència de l’Excm. Sr.
Alcalde, Joan Clos i Matheu. Hi concorren els Ims. Srs.
Tinents d’Alcalde, Francesc Xavier Casas i Masjoan i
Jordi Portabella i Calvete, i les Imes. Sres. i els Ims.
Srs. Regidors, Marina Subirats i Martori, Ferran Mas-
carell i Canalda, José Ignacio Cuervo i Argudín,
Francisco Narváez i Pazos, M. Carmen San Miguel i
Ruibal, Carles Martí i Jufresa, Francisco Antonio de
Semir i Zivojnovic, Manuel Pérez i Benzal, Jordi Hereu
i Boher, Ferran Julián i González, Jesús Maestro i
García, Roser Veciana i Olivé i Eugeni Forradellas i
Bombardó, assistits pel secretari general, Sr. Francesc
Lliset i Borrell, que certifica.

També hi és present el gerent municipal, Sr.
Ramon Seró i Esteve.

Excusen la seva assistència les Imes. Sres. Imma
Mayol i Beltran i Núria Carrera i Comes.

Constatada l’existència de quòrum legal, la Pre-
sidència obre la sessió a les nou hores i trenta
minuts.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior,
celebrada el 7 d’abril de 2000, l’esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s’aprova.

PROPOSTA D’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Donat compte de l’única proposta inclosa a l’ordre
del dia de la present sessió extraordinària, s’acorda:

Aprovar els preus públics per al curs escolar
2000-2001, relatius als serveis d’educació, segons
document annex.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les nou hores i
cinquanta minuts.

Acords

Acords de la sessió celebrada el dia 12 de maig
de 2000

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Despatx d’ofici

Quedar assabentat de la resolució del regidor del
Districte de Gràcia, de 28 d’abril de 2000, que
disposa l’inici dels treballs per a l’elaboració del Pla
d’ordenació de les places i espais del Districte per a
la instal·lació de terrasses i vetlladors a partir dels
criteris que s’hi estableixen, i fixa el règim transitori
aplicable en el present any.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Alfons
Estévez i Folk (mat. 16.619) entre la seva activitat

municipal com a contractat laboral, amb la categoria
de subaltern d’Administració General en el centre cí-
vic Cotxeres de Sants, amb l’activitat privada d’oficial
de primera metal·lúrgic de la societat Arte, SA, atès
que aquesta activitat privada no figura compresa en
les causes d’incompatibilitat previstes pels articles 11
i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre in-
compatibilitats del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat, i pels articles 329 i 330 del Re-
glament del personal al servei de les entitats locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no re-
sulta afectat l’interès públic, si bé la present autoritza-
ció està condicionada a l’estricte compliment dels
deures públics i al manteniment de la dedicació a
l’activitat privada dintre dels límits establerts per l’arti-
cle 11 i 12 de l’esmentada Llei i l’article 330 del Re-
glament esmentat. En tot cas, la present autorització
pot deixar-se sense efecte per variació de les circum-
stàncies relatives als llocs de treball, per modificació
del règim d’incompatibilitats o per interès públic i per-
drà vigència en el cas de canvi de lloc de treball.

Desestimar el recurs potestatiu de reposició, in-
terposat pel funcionari municipal Sr. Francisco
González i Hernández (mat. 19.216) el dia 1 de març
de 2000, de conformitat amb els articles 116 i 117 de
la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, contra l’acord de la
Comissió de Govern de 14 de gener de 2000, pel
qual se li denegà la compatibilitat entre la seva activi-
tat municipal com a bomber dels Servei d’Extinció i
Prevenció d’Incendis i Salvament i l’activitat privada
de cambrer, segons les consideracions contingudes
als informes del Departament de Personal de 23 de
novembre de 1999 i 6 de març de 2000, que es tenen
per reproduïdes, ja que no apareixen ni circumstànci-
es ni raons noves que alterin les que en el seu dia
van fonamentar la decisió adoptada.

COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització inte-
rior d’illa formada pel passeig de la Zona Franca, i els
carrers de la Foneria, de l’Energia i l’Antiga Carrete-
ra del Prat, per import de 620.343.186 pessetes
(3.728.337,63 euros, 16% impost del valor afegit in-
clòs), formulat per Habitatge Entorn, SCCL, Despal,
SA, Edificios Barcelona, SA, i Inmobiliaria Mar, SA,
d’acord amb les condicions establertes en els infor-
mes dels serveis tècnics municipals, els quals figuren
a l’expedient i es donen per reproduïts; sotmetre l’ex-
pedient a informació pública durant el termini de vint
dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Provín-
cia i en un diari dels de més circulació de Catalunya;
requerir els indicats interessats perquè, prèviament a
l’aprovació definitiva, presenti el Projecte recollint-hi
les modificacions derivades dels esmentats informes,
i perquè, en el termini de deu dies, a comptar des de
la data en què rebi la notificació de l’aprovació defini-
tiva, ingressi la quantitat de 74.441.182 pessetes
(429.370,15 euros) en concepte de garantia per a
respondre de la bona execució de les obres; i notifi-
car-ho als interessats.

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Districte de Sants-Montjuïc

1r) Aprovar definitivament, de conformitat amb
l’article 162.3 del Reglament de gestió urbanística, el
Projecte d’estatuts i bases d’actuació per a la cons-
titució de la Junta de Compensació de la Unitat d’ac-
tuació núm. 4 del Pla especial de definició de volums,
reequipament i millora del sector delimitat pel carrer
del Foc, l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans i el car-
rer de la Mare de Déu de Port, amb la modificació
dels articles 14, 15 i 39 dels Estatuts, segons docu-
ment adjunt, aprovada per unanimitat pel cent per
cent dels propietaris dels terrenys.

2n) Designar representant d’aquesta Administració
a l’òrgan rector de la Junta de Compensació la
directora de Gestió Urbanística, Sra. Marta Perelló i
Riera.

3r) Requerir, de conformitat amb l’article 178.1 del
Decret legislatiu 1/1990, de refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, els pro-
pietaris afectats que no hagin sol·licitat la seva incor-
poració a la Junta, perquè la sol·licitin, si ho volen fer,
en el termini d’un mes des de la notificació d’aquest
acord, amb l’advertiment d’expropiació previst en el

citat article a favor de la Junta de Compensació, que
tindrà la condició jurídica de beneficiària.

4t) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, en un diari dels de més circulació de la
província, i notificar-lo individualment a cadascun
dels interessats en l’expedient.

5è) Requerir els interessats perquè, transcorregut
el termini referit en el punt 3r, constitueixin la Junta
de Compensació mitjançant escriptura pública, en la
qual, a més de fer constar allò que disposa l’article
163.4 del Reglament de gestió urbanística, hauran de
designar les persones físiques que han d’ocupar els
càrrecs de l’òrgan rector.

1r) Aprovar inicialment els Projectes d’estatuts i
bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació de la Unitat d’actuació núm. 1 de la
Modificació del Pla General Metropolità per a la
reordenació de les afeccions viàries del barri d’Hos-
tafrancs, presentats pel Sr. Leonardo Leprevost i
Rivera, en nom i representació de Hierros y Aceros
Moldeados, SA, propietari que reuneix més del 60%
de la superfície total de l’àmbit, amb les rectificacions
introduïdes d’ofici, segons informe de la Direcció de
Gestió Urbanística, de 12 d’abril de 2000, en els seus
propis termes que es tenen per reproduïts.

2n) Sotmetre’ls a informació pública durant el
termini d’un mes, per al·legacions, mitjançant inserció
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en un
diari dels de més circulació de la província, i en el
tauler d’edictes de la Corporació, amb notificació
individual a tots el propietaris i altres interessats
afectats.

Districte d’Horta-Guinardó

Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 168 en
relació amb els articles 64, 65 i 167, tots ells del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que aprovà la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística i 38.2 del Reglament de gestió
urbanística, el Projecte de delimitació de la Unitat
d’actuació discontínua a les finques núms. 243, 245,
247, 257, 257-a, 257-b, 257 int., 259, 261, 263, 265,
267 i 269 del carrer de Llobregós, a executar pel
sistema d’expropiació, i sotmetre’l a informació
pública durant el termini d’un mes, per a al·legacions,
mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província i en un diari dels de major circulació de la
província, amb notificació individual a tots els
propietaris afectats.

Districte de Nou Barris

1r) Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació de la Unitat d’actuació núm. 2 del Pla espe-
cial de reforma interior Vilapicina-Torre de l’Aigua, en
el sector delimitat pels carrers de Cartellà, de Petrar-
ca, de Santiago Rusiñol i del Duero, presentat per
Promocions Immobiliàries Madrazo 2000, SL, amb
les observacions contingudes a l’informe de la Direc-
ció de Gestió Urbanística, de 13 d’abril de 2000.

2n) Declarar incompatibles amb el planejament els
drets d’arrendament que es relacionen en document
annex 1, d’acord amb l’article 123 del Reglament de
gestió urbanística.
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3r) Declarar de titularitat litigiosa, de conformitat
amb l’article 103.4 del Reglament de gestió urbanís-
tica, la indemnització econòmica substitutòria corres-
ponent als titulars de la finca aportada 5, registral
núm. 9.981 del Registre de la Propietat núm. 23.

4t) Atribuir a aquest acord, de conformitat amb
l’article 125 del Reglament de gestió urbanística, el
mateix efecte que l’acta d’ocupació a efectes expro-
piatoris, respecte dels drets i càrregues que hagin
d’extingir-se i de les plantacions, obres, edificacions,
instal·lacions i millores que hagin de destruir-se,
conforme el Projecte de reparcel·lació aprovat.

5è) Determinar, de conformitat amb els articles 150
a) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 124
del Reglament de gestió urbanística, que la fermesa
de l’acte administratiu d’aprovació definitiva del Pro-
jecte de reparcel·lació comporta, de iure, la cessió, en
ple domini i lliure de càrregues, a l’Administració
actuant dels terrenys de cessió obligatòria per a llur
afectació als usos previstos en el planejament.

6è) Delegar expressament en el president de l’Ins-
titut Municipal d’Urbanisme i president de la Comissió
de Política del Sòl i Habitatge, l’exercici de les facul-
tats necessàries per aprovar estrictament les opera-
cions jurídiques complementàries de la reparcel·lació,
així com per desplegar les actuacions administratives
procedents per a la completa efectivitat del Projecte
de reparcel·lació.

7è) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de
la Província i en un diari dels de més circulació de la
província i notificar-lo individualment a tots els propie-
taris i d’altres interessats en l’expedient.

Districte de Sant Martí

1r) Estimar en part les al·legacions formulades pel
Sr. Antonio Durall i Serra, en representació de la
Junta de Compensació del Pla especial d’ordenació
per a l’obertura del carrer Bilbao, entre el del Taulat i
l’avinguda del Litoral, en constitució, pels motius
indicats a l’informe de la Direcció de Gestió Urba-
nística, de 14 d’abril de 2000, en els seus propis
termes i que es donen per reproduïts.

2n) Aprovar definitivament el Projecte d’estatuts i
bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació del Pla especial d’ordenació per a
l’obertura del carrer Bilbao, entre el del Taulat i
l’avinguda del Litoral, de conformitat amb l’article
162.3 del Reglament de gestió urbanística, esmenant
l’errada detectada en l’article 2 dels Estatuts i
introduint les noves bases d’actuació P i Q, segons
document adjunt.

3r) Designar representant d’aquesta Administració
en l’òrgan rector de la Junta de Compensació la di-
rectora de Gestió Urbanística, Sra. Marta Perelló i
Riera.

4t) Requerir, de conformitat amb l’article 178.1 del
Decret legislatiu 1/1990, de refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística, els
propietaris afectats que no hagin sol·licitat la seva in-
corporació a la Junta, perquè la sol·licitin, si ho volen
fer, en el termini d’un mes des de la notificació
d’aquest acord, amb l’advertiment d’expropiació pre-
vist en el citat article a favor de la Junta de Com-
pensació, que tindrà la condició jurídica de bene-
ficiària.

5è) Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de la
província i notificar-lo individualment a cadascun dels
interessats en l’expedient.

6è) Requerir els interessats perquè, transcorregut
el termini referit en el punt 4t, constitueixin la Junta de
Compensació mitjançant escriptura pública, en la
qual, a més de fer constar allò que disposa l’article
163.4 del Reglament de gestió urbanística, hauran de
designar les persones físiques que han d’ocupar els
càrrecs de l’òrgan rector.

1r) Aprovar la constitució de la Junta de Compen-
sació de la Unitat d’actuació núm. 1 del Pla especial
de reforma interior Diagonal-Poblenou, formalitzada
mitjançant escriptura pública atorgada en data 31 de
març de 2000 davant el notari de Barcelona Sra.
Berta García i Prieto, sota el núm. 1.404 del seu pro-
tocol, i l’escriptura d’adhesió atorgada el 3 d’abril de
2000 pel Sr. Ramon Vidiella i Gombau davant el ma-
teix notari, sota el núm. 1434 del seu protocol.

2n) Declarar l’adhesió de l’Ajuntament de Barce-
lona a la Junta de Compensació de la Unitat d’actua-
ció núm. 1 del Pla especial de reforma interior Diago-
nal-Poblenou, en la seva qualitat de propietari de
terrenys compresos dins del seu àmbit.

3r) Donar trasllat a la Direcció General d’Urba-
nisme de la Generalitat de Catalunya, de la docu-
mentació que prescriu l’article 13 de la Instrucció
aprovada per Ordre del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de 6 d’agost de 1982, als
efectes de la inscripció de la Junta de Compensació,
en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·labora-
dores.

1r) Aprovar, a l’empara de l’article 14 b) i d) del De-
cret 303/1997, de 25 de novembre, de la Generalitat
de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament sobre
mesures per a facilitar l’execució urbanística, l’opera-
ció jurídica complementària del Projecte de compen-
sació de la Unitat d’actuació núm. 2 del Pla especial
de reforma interior Diagonal-Poblenou, formulada per
Edificio Verde Sol, SA, consistent: en la modificació
de la edificabilitat màxima de les finques 3, 4 i 6; en la
modificació del saldo de liquidació provisional de les
finques 3, 4 i 6 edificables i ob rem; i en l’assignació
de l’edificabilitat màxima de les finques 1, 2, 3, 4, 5 i
6; assenyalant, per a cadascuna d’elles, la superfície
de sostre destinada a habitatge i, en el seu cas, a al-
tres usos, modificant, en conseqüència, i en aquests
termes, l’operació jurídica complementària aprovada
en sessió 10 de desembre de 1999.

2n) Notificar-ho individualment a tots els propietaris
i altres interessats en l’expedient.

COMISSIÓ DE SERVEIS URBANS I MANTENIMENT

Aprovar el text articulat i els set annexos del
Contracte-programa a subscriure entre l’Ajuntament
de Barcelona, i l’empresa mixta Clavegueram de
Barcelona, SA, regulador dels compromisos entre
ambdues entitats per al quadrienni 2000-2003,
relatius al desenvolupament del clavegueram a la
ciutat i derivat de la concessió atorgada a CLABSA,
per acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, de 3 de març de 1992; i delegar en l’Im.
Sr. José Ignacio Cuervo i Argudín, regidor-president
de la Comissió de Serveis Urbans i Manteniment,
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l’aprovació dels expedients de modificació o am-
pliació del Contracte-programa, si fos necessari, sem-
pre que no superin, amb aquest, les quanties i termi-
nis fixats a l’article 16.f) de la Carta Municipal de
Barcelona, i la representació de la Corporació perquè
pugui subscriure l’esmentat Contracte-programa.

Moció

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment el Projecte executiu d’urbanit-
zació interior de l’illa formada pels carrers de Fer-
nando Pessoa, de Palomar, del Cinca, de Valentí

Iglesias, al sector Colorantes-Renfe, per import de
96.802.765 pessetes (581.796,33 euros) (16% de
l’impost del valor afegit inclòs) formulat per Valle-
hermoso, SA, d’acord amb les condicions establertes
en l’informe dels serveis tècnics municipals; sotmetre
l’expedient a informació pública durant el termini de
vint dies mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província i en un diari dels de més circulació de
Catalunya; requerir l’indicat interessat perquè, en el
termini de deu dies a comptar des de la data en què
rebi la notificació de l’aprovació definitiva, ingressi la
quantitat de 6.814.380 pessetes (40.955,25 euros) en
concepte de garantia per a respondre de la bona
execució de les obres; i notificar-ho als interessats en
aquest procediment.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l’Alcaldia

MODIFICACIONS CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2000
(Transferències)

(Aprovades per decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2 000)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22719 0201 32330 MC7 Altres contractes de serveis 1.000.000
22610 0607 32330 MC8 Altres despeses compra de serveis 1.000.000
22714 0301 44120 MC7 Manteniment xarxa eliminació aigües residuals 40.000.000
21900 0301 44250 MC7 Manteniment altre immobilitzat material 15.000.000
47002 0301 44120 MC8 Aportació a Clabsa 55.000.000
22719 9901 43230 MC7 Altres contractes de serveis 12.000.000
22719 0601 46360 MC8 Altres contractes de serveis 12.000.000
22719 0101 13140 MC7 Altres contractes de serveis 668.160
41001 0101 13140 MC8 Transferència corrent a l’IMI 668.160
22109 0604 43210 MC7 Altre material de consum no inventariable 143.440
41001 0604 43210 MC8 Transferència corrent a l’IMI 143.440
22719 0603 43230 MC7 Altres contractes de serveis 2.151.422
22709 0301 44230 MC8 Neteja viària 2.151.422

70.963.022 70.963.022

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65212 9901 43230 MC7 Llera del Besòs (complementari) 70.000.000
76711 9901 43230 MC8 Transferència de capital a Barcelona Regional

(Llera del Besòs) 70.000.000
70.000.000 70.000.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65215 0401 51360 MC7 Pla de senyalització de la ciutat 217.000.000
74030 0401 51360 MC8 Transferència de capital a SMASSA 217.000.000
65104 0601 43230 MC7 Inversions a determinar Districte 3.924.000
73901 0601 43240 MC8 Transferència de capital a l’Institut Municipal

de Parcs i Jardins 3.924.000
65104 0602 43230 MC7 Inversions a determinar Districte 692.000.000
74902 9901 43230 MC8 Transferència de capital a Proeixample 692.000.000
65104 0603 43230 MC7 Inversions a determinar Districte 185.000.000
71901 9901 43230 MC8 Transferència de capital a l’Institut Municipal

d’Urbanisme 185.000.000
1.097.924.000 1.097.924.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22706 0301 44270 MC7 Estudis i treballs tècnics 7.672.384
12000 0301 44260 MC8 Retribucions bàsiques  2.356.400
12100 0301 44260 MC8 Retribucions complementàries 3.898.964
16000 0301 44260 MC8 Primes i quotes Seguretat Social 1.417.020
22610 0101 46380 MC7 Altres despeses compra de serveis 10.300.000
48900 0101 46380 MC8 Altres transferències 10.300.000
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22610 0101 11150 MC7 Altres despeses compra de serveis 870.000
48900 0101 11150 MC8 Altres transferències 870.000

18.842.384 18.842.384

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 2000
(Transferències)

(Aprovades per decret de l’Alcaldia d’11 de maig de  2000)

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
22706 9901 61120 MC7 Estudis i treballs tècnics  30.000.000
48954 9901 61120 MC8 Transferència corrent a la Universitat Politècnica

de Catalunya 30.000.000
30.000.000  30.000.000

Partida Tipus Descripció Altes Baixes
65104 0602 43230 MC7 Inversions a determinar Districte  31.000.000
60146 0601 43230 MC8 Condicionament del carrer de Pelai  31.000.000
65101 9901 46910 MC7 Grans obres territorialitzables 293.272.000
22700 9901 12110 MC7 Neteja d’edificis i locals 4.298.000
63135 0201 42210 MC8 Actuacions a centres escolars (Pont del Dragó) 44.988.000
63137 0201 42210 MC8 Obres de millora de l’escola Massana 4.428.000
63138 0201 42210 MC8 Millora de centres escolars (Castell Sant Foix) 22.760.000
62507 0201 45160 MC8 Millora dels fons dels museus 51.000.000
63188 0201 43230 MC8 Poliesportiu de la Creueta del Coll 5.352.000
62121 0201 43230 MC8 Condicionament i plantacions al Jardí Botànic 21.585.000
60186 0301 43230 MC8 Millores puntuals a la plaça de Cerdà 60.000.000
60185 0501 43230 MC8 Pla d’accessibilitat 23.159.000
73901 0301 43240 MC8 Transferència de capital a l’Institut Municipal

de Parcs i Jardins 60.000.000
60004 0101 15110 MC8 Adquisició de solar planta Ecoparc 4.298.000
63501 0101 12110 MC7 Reposició de mobiliari 4.800.000
71018 0101 12110 MC8 Transferència de capital a l’Institut Municipal

d’Hisenda 4.800.000
333.370.000  333.370.000

Intruccions

b) En el cas de les places i espais públics, l’ocupació
màxima s’estableix en un percentatge del 5% de
la seva superfície.

c) Amb caràcter general, a partir de l’any 2001, la
concessió de les autoritzacions per a l’ocupació
de places i espais públics per a la instal·lació de
terrasses de bars, es farà mitjançant procediment
concursal. Això suposarà la determinació de
l’ocupació màxima de cada espai (superfície,
delimitació de l’ocupació, nombre de taules i
cadires), així com les condicions de mobiliari,
horaris, etc. També es convocarà un concurs per
tal d’adjudicar les llicències entre els sol·licitants.
Les bases d’aquest concurs se sotmetran a
informació pública i consulta de les diferents parts

En ús de les competències desconcentrades pel
decret de l’Alcaldia de 21 de gener de 1997 i una
vegada escoltat l’informe favorable del Ple del
Districte de 27 d’abril de 2000, disposo:

Primer. Que s’iniciïn els treballs per a l’elaboració, i
aplicació a partir de l’any 2001, d’acord amb l’article
42 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais
públics de Barcelona, del Pla d’ordenació de les
places i espais públics del Districte de Gràcia per a la
instal·lació de terrasses i vetlladors, a partir dels
criteris generals següents:
a) La necessitat de disminuir les ocupacions en

aquells espais que es considerin amb una
excessiva concentració de terrasses i reduir-ne
els impactes.
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implicades (entitats de representació veïnal, asso-
ciació d’empresaris d’hoteleria, etc.).

d) El pla podrà tenir en consideració la regulació nor-
mativa d’espais diferents a les places, però que per
les seves característiques de configuració la ins-
tal·lació de terrasses pugui provocar-hi molèsties
(carrers per a vianants, carrers eixamplats com a
conseqüència d’actuacions urbanístiques, etc.).

e) També, i complementàriament al Pla, s’establirà la
normativa que ha de regular les autoritzacions de
terrasses i vetlladors, a partir de l’experiència resul-
tant de l’aplicació del règim transitori establert a la
disposició segona d’aquesta resolució, especial-
ment en relació als extrems contemplats en els
apartat: c) (especificacions de les autoritzacions),
d) (horaris), f) (règim sancionador), g) (regulació
pels carrers de vianants) i h) (regulació en els car-
rers de circulació rodada).

Segon. Fixar, amb caràcter de règim transitori du-
rant l’any 2000, d’acord amb l’article 42.4 de l’esmen-
tada Ordenança sobre l’ús de la via pública, els crite-
ris següents per a les autoritzacions puntuals per a
instal·lacions de terrasses i vetlladors en determina-
des places i espais públics del Districte de Gràcia:
a) El nombre màxim d’autoritzacions i superfícies

ocupables a cada plaça és el que es determina en
la taula següent:

Plaça ......................................... Sup. m2 Nombre Superfície % ocupació
.................................................... plaça actuacions ocupable m2 plaça

Rius i Taulet ......... 2.965 5 150 5,05
Virreina ................. 2.185 3 108 4,95
Revolució ............. 2.032 4 108 5,30
Rovira ................... 2.387 2 72 3,02
Sol ........................ 2.400 9 189 7,87
Total ..................... 11.966 23 627 5,24

b) Atesa la diferent configuració de les places i les
superfícies màximes d’ocupació establertes en la
taula anterior, el nombre màxim de taules per a
cada autorització, en cada una de les places
indicades, serà el següent:
Rius i Taulet ........................................ 10 taules
Virreina ................................................ 12 taules
Revolució ............................................. 9 taules
Rovira .................................................. 12 taules
Sol ....................................................... 7 taules
Aquestes xifres suposen una ocupació de 3 m2

per taula, si bé aquesta podria augmentar en cas
que s’instal·lin un nombre inferior de taules en
cada autorització.
El nombre màxim de cadires per a cada autorit-
zació serà de 4 per a cada taula autoritzada.

c) En cada una de les autoritzacions es farà constar,
en tot cas:
– Indicació sobre plànol de l’espai que pot

ocupar la terrassa. Aquesta delimitació serà
també marcada pels serveis tècnics del
Districte en el sòl de les places. La delimitació
dels espais haurà de respectar la rodadura
dels carrers perimetrals i dels espais destinats
a jocs infantils.

– Superfície en metres quadrats d’ocupació
màxima de la terrassa.

– Nombre màxim de taules i cadires.
– Horaris màxims d’obertura, especialment ho-

rari de tancament i de recollida de mobiliari,

d’acord amb les condicions establertes en
l’apartat d) següent.

– Advertiment sobre el règim de sancions.
d) Els horaris màxims d’obertura i funcionament de

les terrasses serà el següent:
– De diumenges a dijous, tancament a les 12 a

la temporada d’hivern i a la 1 a l’estiu.
– Divendres i dissabte, tancament a les 12,30 a

la temporada d’hivern i a la 1,30 a l’estiu.
– La recollida de mobiliari haurà de completar-

se en un màxim de 20 minuts des del
tancament i no serà compatible amb cap tipus
d’ocupació o servei.

e) Les esmentades autoritzacions tindran una dura-
ció màxima d’un any.

f) D’acord amb l’article 50 de l’Ordenança sobre l’ús
de la via pública, la instal·lació de terrasses
autoritzades queda sotmesa al compliment de les
condicions que s’estableixen en la preceptiva au-
torització, entre les quals figuren, l’ocupació, es-
pai, nombre de taules i cadires, horaris, etc.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes condi-
cions comportarà la imposició de la sanció corres-
ponent i/o la caducitat de l’autorització. De confor-
mitat amb el que preveu el títol 3 de l’esmentada
Ordenança, la reincidència per tercera vegada en
un any en l’incompliment de les condicions d’auto-
rització tindrà la consideració de falta molt greu, la
qual cosa comportarà la caducitat de la llicència
en l’any i la incapacitat per a concursar a l’any se-
güent.

g) L’autorització exigirà l’acceptació per part dels
establiments del codi de conducta següent:
Els propietaris i explotadors dels establiments
amb terrasses sobre els espais públics, es com-
prometen a ajustar les seves pràctiques a un con-
junt de mesures en un codi autoimposat i que es
referirà a actuacions com:
– Control de molèsties generals, especialment

pel que fa al soroll, música enregistrada, mú-
sics ambulants, etc.

– Control de la neteja (incloent-hi les molèsties
que puguin ocasionar en aquest sentit els pro-
pietaris de gossos).

– Servei de vasos de vidre i prohibició dels
envasos no retornables sense servir en vasos.

– Recollida selectiva d’escombraries.
– Campanya de conscienciació dels clients dels

bars sobre els horaris i respecte al descans
nocturn dels veïns.

– Règim i condicions de retirada del mobiliari.
Exigència de guardar el mobiliari dintre dels
locals en períodes de tancament de les terras-
ses superior a 12 hores.

h) A iniciativa del propi Consell de Districte, o a sol·li-
citud de propietaris d’establiments, els serveis
tècnics del Districte procediran a estudiar la con-
veniència d’atorgament de la llicència i si s’escau
la delimitació d’espais per a ser ocupats per ter-
rasses en altres places o carrers per a vianants.
Aquesta delimitació tindrà en compte, en tot cas,
les molèsties que la instal·lació de terrasses po-
dria crear per sorolls, en funció de la configuració
dels espais i l’existència d’habitatges; la configu-
ració de la vialitat i el pas hipotètic de vehicles de
servei, etc. En tot cas s’haurà de complir, com a
límit màxim, el criteri d’ocupació del 5% i els pa-
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ràmetres de superfície ocupada per taules i nom-
bre màxim de cadires establerts en els punts an-
teriors.

i) L’ocupació d’espais públics per a la instal·lació de
terrasses en carrers de circulació (és a dir, fora de
les places i dels carrers de vianants), es farà
d’acord amb allò que es regula en l’Ordenança
d’ús de la via pública. En tot cas es vetllarà per
garantir el pas i circulació de vianants.
En els casos de voreres amples, com a conse-
qüència de l’eixamplament de carrers per exe-
cució del planejament urbanístic, només es po-
dran autoritzar la instal·lació de terrasses quan la
vorera eixamplada ocupi un frontal mínim de 20
metres, per tal d’evitar l’efecte de molèsties acús-
tiques.

j) S’estenen a totes les vies i espais públics del dis-
tricte les condicions establertes pel que fa a l’ator-
gament d’autoritzacions de terrasses de bar, es-
pecialment pel que fa a:
– Horaris.
– Determinació de la duració màxima d’un any

de l’autorització.
Tercer. Elevar aquesta resolució a la Comissió de

Govern de l’Ajuntament de Barcelona, per al seu co-
neixement.

Quart. Publicar les anteriors resolucions a la Gase-
ta Municipal i al Butlletí Oficial de la Província. Aques-
ta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 28 d’abril de 2000. El regidor, Ferran
Mascarell i Canalda.
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CARTIPÀS

Decret.  En ús de les atribucions conferides a
aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei reguladora
de les bases de règim local, 13 de la Carta Munici-
pal de Barcelona i d’acord amb l’article 12 dels Esta-
tuts de la Biblioteca Pública Arús, Fundació Privada,
disposo:

Designar l’Im. Sr. Vladimir de Semir i Zivojnovic
membre del Patronat de la Fundació Biblioteca Pú-
blica Arús.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1821)

* * *

Decret.  Vist l’escrit rebut del president del Grup
Municipal Partit Popular, de data 5 de maig de 2000,
que comunica un canvi de conseller al Consell
Municipal del Districte de Gràcia, i d’acord amb els
articles 23 de la Carta Municipal de Barcelona i 129
del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, disposo:

Nomenar membre del Consell Municipal del Dis-
tricte de Gràcia el Sr. Alberto García i Belón, en subs-
titució del Sr. Javier Pares i Mesas.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1822)

* * *

Decret. Vist l’escrit rebut del portaveu del Grup
Municipal Partit Popular, de data 1 d’abril de 2000,

que comunica un canvi de conseller al Consell Muni-
cipal del Districte de les Corts, i d’acord amb els arti-
cles 23 de la Carta Municipal de Barcelona i 129 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurí-
dic de les corporacions locals, disposo:

Nomenar membre del Consell Municipal del
Districte de les Corts la Sra. M. Luisa Ibáñez i Boira,
en substitució de la Sra. Gloria Martín i Vivas.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1823)

* * *

Decret.  En ús de les atribucions que tinc conferides
per l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de rè-
gim local i 13 de la Carta Municipal de Barcelona, i de
conformitat amb l’acord segon del Conveni de col·la-
boració signat l’11 de gener de 2000, entre el Consell
Comarcal del Barcelonès, l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona, disposo:

Designar el Sr. Miquel Sodupe i Roure representant
de l’Ajuntament de Barcelona en el Grup de Treball
previst a l’acord segon del Conveni de col·laboració
signat l’11 de gener de 2000, entre el Consell Comar-
cal del Barcelonès, l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajun-
tament de Barcelona, per a la creació del Campus Uni-
versitari de Llevant.

Barcelona, 15 de maig de 2000. L’alcalde, Joan
Clos i Matheu.

(Ref. 1824)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 2. L’Eixample

Acords sessió d’11 d’abril de 2000

Aprovar l’acta de la sessió anterior.

Despatx d’ofici
Quedar assabentat de l’adjudicació del contracte

que té per objecte la pavimentació de la vorera del
carrer de Marina (Mallorca-Provença), a l’empresa
Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de
4.622.650 pessetes.

Quedar assabentat de l’adjudicació del contracte
que té per objecte els treballs del vestidor del parc
Joan Miró, escola-taller i col·legi públic, a l’empresa
Constraula Enginyeria i Obres, SA, per un import de
4.912.359 pessetes.

Acords
Mantenir el nom de Sofia Barat a la biblioteca que

es trasllada a l’interior d’illa del carrer de Girona, núms.
64-66; i proposar a la Ponència de Nomenclàtor donar
nom de Sofia Barat a l’interior d’illa on s’ubica la bi-
blioteca.

Informar favorablement el Pla especial de compen-
sació de volums al carrer de Castillejos, núm. 273, pro-
mogut per Promocions Immobiliaries Castillejos-Pro-
vença, SL, condicionat al fet que el projecte que es
presenti per l’obtenció de la llicència d’obres, resolgui
el tractament de les mitgeres que forma l’edifici amb

els existents al carrer de Provença, núm. 499, i al car-
rer de Castillejos, núm. 275.

Informar favorablement la proposta d’acord que
s’eleva al Consell Municipal d’aprovar inicialment la
Modificació puntual de l’Ordenança de rehabilitació i
millora de l’Eixample de Barcelona, pel que fa referèn-
cia a l’article 20.2.f, “Usos”, en l’àmbit del Districte de
l’Eixample; suspendre l’atorgament de llicències pel
termini de dos anys, en l’àmbit del Districte de l’Eixam-
ple, per a la implantació de noves activitats de tipus
B1, B2 (salons de màquines recreatives i bingos), de
l’Ordenança d’establiments de pública concurrència,
de bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de
festes i cafè-teatre i cafè cantant, llevat, en aquest cas,
els directament destinats a activitats teatrals, per a la
instal·lació, en locals de planta baixa o d’accès directe
per la via pública, d’activitats, espectacles, venda de
productes, i prestació de serveis directament relacio-
nats amb el sexe, com saunes-relax, massatges-relax,
sex-shops, pep-shows, espectacles de show girls/boys,
clubs, i locals de característiques anàlogues; i expo-
sar-la al públic pel termini de trenta dies.

Proposa instar els òrgans competents per a l’elabo-
ració i l’aprovació del pressupost perquè en el Pres-
supost Municipal per a l’any 2001 s’augmenti signi-
ficativament les dotacions incloses al capítol de
transferències corrents destinades a entitats de l’Ei-
xample.

Districte 10. San Martí

Acords sessió del 16 de maig de 2000

Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre
l’atorgament de les subvencions per a l’exercici 2000.

Quedar assabentat de l’informe sobre la II Mostra
d’Entitats del Districte.

Queda assabentat del contingut de l’informe del
regidor sobre l’estat d’execució del Pressupost del
2000 a 30 d’abril.

Informar favorablement el Pla especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic del Districte de Sant Martí.

Informar favorablement el Pla especial d’Ajust d’U-
bicació del Bloc 3B, al carrer de Lluís Dalmau del bar-
ri del Sudoest del Besòs.

Quedar assabentat del contingut de l’informe del
regidor sobre l’estat d’execució de les obres.

Quedar assabentat del contingut de l’informe del
regidor sobre l’estat del plantejament del Districte.
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Aprovar la proposta de tots els Grups Municipals
relativa al canvi de denominació de l’actual Ins-
tal·lació Esportiva Municipal Vintró per Complex Es-
portiu Municipal Vintró Joan Alentorn”.

Aprovar la proposta de tots els Grups Municipals
d’adhesió a la petició formulada per diverses entitats

i associacions, davant la Generalitat de Catalunya
d’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Sr. Manuel
Martínez, president de l’AAVV de Sant Martí de Pro-
vençals.

Rebutjar diverses propostes d’acord presentades
pels Grups de CiU, IC-Verds i ERC-Els Verds.
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COMISSIONS INFORMATIVES

Comissions de Benestar Social i d’Educació i Cultur a

Acta de la sessió celebrada el dia 12 d’abril de
2000, i aprovada el dia 17 de maig de 2000

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat, el dia dotze d’abril del dos mil, s’hi reunei-
xen les Comissions de Benestar Social i d’Educació
i Cultura, sota la presidència de la Ima. Sra. Marina
Subirats i Martori. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els
Ims. Srs.: Albert Batlle i Bastardas, Immaculada
Moraleda i Pérez, Joaquim Forn i Chiariello, Teresa
M. Fandos i Payà, Imma Mayol i Beltran, Ferran
Mascarell i Canalda, Joana Ortega Alemany, Jesús
Maestro i García, Jordi Cornet i Serra, Emma
Balseiro i Carreiras, assistits per la tècnica d’Admi-
nistració general, Sra. Tecla Fort i Riera, la qual ac-
tua per delegació expressa del secretari general i
certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. Núria
Carrera i Comes, Roser Veciana i Olivé, Maravillas
Rojo i Torrecilla, Magdalena Oranich i Solagran, M.
Ángeles Treserra i Soler i els Ims. Srs. Vladimir de
Semir i Zivojnovic, Santiago Fisas Ayxelà, José
Ignacio Cuervo i Argudín i Jaume Ciurana i Llevadot.

També hi és present el Sr. Manuel Blasco i Legaz,
gerent de l’Institut Municipal d’Educació.

S’obre la sessió a les nou hores i trenta minuts.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova afegint la següent esmena del Sr.

Maestro en el punt 7 (pàg.7):
“El Sr. Maestro pregunta quina serà la programació

de rock.
El Sr. Sitjà li respon que encara no està determinat,

perquè els grans grups no concreten les seves
actuacions fins tenir fixat el circuit internacional de
rock, que encara no està tancat.”

PROPOSTES D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Autoritzar el Club Natació Kallípolis (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
Finances, 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’es-
mentat Club.

El Sr. Batlle explica que la concessió per la gestió i
explotació de la piscina coberta del complex esportiu
municipal Can Caralleu va ser atorgada al Club
Natació Kallípolis. Aquesta entitat, molt abocada a la
pràctica de la natació sincronitzada, per finançar les
obres d’ampliació i remodelació de la piscina
concerta un crèdit amb l’Institut Català de Finances i,
d’acord amb el plec de clàusules administratives de la
concessió, cal l’aprovació del Consell Municipal per
constituir el crèdit hipotecari.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups.

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 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”, amb la qual cosa l’actual apartat m) passa a és-
ser apartat n).

La Sra. Subirats resum que les modificacions dels
Estatuts fan referència a la potestat que a partir d’ara
tindrà l’Institut Municipal de Educació de repartir
subvencions, premis i ajuts.

El Sr. Blasco explica que els Estatuts de l’Institut
Municipal de Educació no en preveuen la capacitat
per a atorgar subvencions, premis, beques i altres
ajudes. Fins ara aquest rol l’ha assumit l’Alcaldia,
però es considera més operatiu que sigui l’Institut
mateix el que atorgui aquest tipus d’ajudes.

La Sra. Balseiro avança el posicionament favorable
del seu Grup sempre i quan les ajudes que s’atorguin
tinguin relació amb les competències de l’Institut.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups i amb la redacció següent:

“Modificar l’article 4 dels Estatuts de l’Institut
Municipal de Educació de Barcelona, en el sentit
d’afegir-hi un apartat n) amb la redacció següent:
“Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajudes
i aprovar aquelles accions de foment que es consi-
derin oportunes i que tinguin relació amb les compe-
tències 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’atorga-
ment de subvencions, premis, beques i altres ajudes
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i aprovar aquelles accions de foment que es consi-
derin oportunes i que tinguin relació amb les compe-
tències de l’Institut”, amb la qual cosa l’actual apar-
tat m) passa a ésser apartat n).

INFORME

Informe sobre el primer cicle d’educació infantil
(0-3 anys) a la ciutat de Barcelona.

La Sra. Fandos indica que l’informe ha estat
repartit en aquest moment sense complir-se el termini
de 48 hores per estudiar-lo. No té inconvenient però
que la Sra. Subirats informi, sempre i quan el debat
es posposi fins a la propera comissió.

La Sra. Subirats explica que aquest informe és una
part del que, quan s’escaigui, es portarà al Consell
Municipal que presentarà el model d’escola bressol,
que encara no s’ha concretat.

L’informe d’avui és una explicació de la situació
actual. El tema de les escoles bressol és el de
l’escolarització en el període 0-3 anys. Per a les
famílies cada cop és més difícil atendre els nens a la
llar donada la incorporació de les mares al món de
l’empresa i les modificacions en l’estructura familiar
tradicional.

A Barcelona, hi ha 44 guarderies públiques, 39 de
l’Ajuntament i 5 de la Generalitat. Pel que fa a la
titularitat dels centres, l’escola pública escolaritza un
23% dels nens i el 77% restant ocupa places en
escoles privades. L’informe fa consideracions
relatives a la demanda potencial de places, ja que en
estar davant d’una escolarització no obligatòria la
demanda no serà del 100%. La població entre 0 i 3
anys a Barcelona és de 34.778 persones, distribuïdes
més o menys homogèniament en cada franja d’edat.
Hi ha un 45% de nens i nenes entre 2 i 3 anys
escolaritzats, mentre que només n’estant un 6% dels
menors d’1 any. En tot cas però, s’està davant d’una
demanda molt superior a l’oferta.

Es dóna compte també de la situació de les
negociacions amb la Generalitat de Catalunya. Es
crearà una comissió que treballarà sobre aquest
assumpte. Tota la qüestió està pendent del model de
finançament que s’adopti i de qui ha de ser la
titularitat d’aquests centres. En el que ja s’està
d’acord és en la creació de 6.000 noves places a
Catalunya de les quals l’Ajuntament, a través de
l’IMEB, en reclama 2000 per a la ciutat de Barcelona.

L’Ajuntament, a més d’afavorir els acords institu-
cionals per a resoldre el dèficit de places escolars a
Barcelona, manté una oferta pública majoritària en el
primer cicle d’educació infantil i treballa per potenciar
la seva oferta en qualitat i rendibilitat social. En
aquest sentit, per al curs 2000-2001 preveu les millo-
res següents: adaptar les ratios alumne-grup a les
normes del Departament d’Ensenyament. Aquesta
modificació originarà l’augment d’unes 125 places;
participar en les propostes de modificació del decret
referent a l’admissió d’alumnes en els centres do-
cents sostinguts amb fons públics. La proposta de
criteris complementaris que aprova l’Ajuntament,
representarà una millora per a les famílies en què
actualment treballen tots dos progenitors, o l’únic en
cas de famílies monoparentals, la qual cosa significa
un suport a les polítiques actives d’igualtat, i finalment

es modifiquen els criteris per a la concessió d’ajuts i
beques per a les escoles bressol municipals.

PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS

Del Grup Municipal de Convergència i Unió

¿Quines mesures té previstes la Regidoria d’Edu-
cació i Cultura per tal que els joves afectats en el
procés de reallotjament previst al Pla General Metro-
polità al Barri de Can Tunis, tinguin la mateixa forma-
ció que rebien a l’Escola Xavó-Xaví?

La Sra. Subirats explica que des de la Regidoria
s’està en contacte amb l’Escola Xavó-Xaví i amb les
tres altres escoles municipals de Can Tunis. En la
comissió que organitzarà el reallotjament previst al
Pla General Metropolità al Barri de Can Tunis hi
haurà una persona que tindrà cura de les escoles on
s’escolaritzaran els alumnes afectats. El grup comen-
çarà a funcionar quan estigui decidit la ubicació de
nous habitatges.

El Sr. Forn indica que ha fet la pregunta perquè en
el barri es detecta inquietud per aquest tema i perquè
en el conveni signat entre l’Ajuntament i l’Autoritat
Portuària s’indicava que la comissió esmentada per la
Sra. Subirats proposaria en un termini de tres mesos
el programa d’actuació per a la intervenció dels
habitatges.

La Sra. Subirats assegura que les escoles de Can
Tunis continuaran obertes tot el temps que calgui i
insisteix que no es pot comprometre a donar un
termini de tres mesos per a la solució final del
problema, perquè la formació va a remolc de la nova
ubicació dels habitatges.

El Sr. Forn agraeix l’explicació.

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 els corresponents Estatuts segons docu-
ment que s’adjunta. Sotmetre’ls a informació pública,
durant un termini de 30 dies, mitjançant anuncis que
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de l’article 160
del ROAS, per a l’examen i la presentació d’al·lega-
cions i suggeriments; i en el cas que no s’hi formulin
al·legacions que posin de manifest la necessitat
d’introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàti-
cament aquest acord d’aprovació inicial a aprovació
definitiva i remetre l’acord de constitució 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 Diputació de
Barcelona, per al seu coneixement i efectes es-
caients.

El Sr. Mascarell explica que els Estatuts pretenen
garantir i definir el marc de col·laboració entre l’Ajun-
tament i la Diputació pel desenvolupament de la Ciu-
tat del Teatre.
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Dels Estatuts, en destaca els articles següents: el
4, que determina la seva finalitat d’impuls del conjunt
d’actuacions per completar el projecte Ciutat del
Teatre en relació al planejament urbanístic, les in-
fraestructures, el sistema de gestió dels espais co-
muns i les activitats conjuntes que puguin realitzar els
ens consorciats; el 8, que determina que la Presidèn-
cia i la Vicepresidència del Consorci corresponen res-
pectivament a l’alcalde i al President de la Diputació i
el 29 que possibilita que el Consorci sigui ampliat
amb l’admissió d’altres Administracions públiques o
entitats privades sense ànim de lucre i finalitats
concorrents amb les del Consorci.

La Sra. Balseiro pregunta si els cinc vocals que ha
de designar l’Ajuntament d’acord amb l’article 11 seran
regidors, o també hi haurà representants designats per
entitats privades o grups polítics. Pel que fa a l’article
27, demana si està prevista alguna altra aportació eco-
nòmica i, pel que fa a l’article 29, pregunta si per part
de l’Ajuntament s’han fet propostes formals per a la in-
corporació d’altres Administracions.

El Sr. Mascarell respon que la designació dels cinc
vocals no és un punt tancat i que en principi seran
regidors i personal tècnic; l’aportació econòmica pre-
vista en l’article 27 és la que es considera indispensa-
ble per l’any 2000 i pel que fa a l’article 29 assenyala
que seran convidades tot i que encara no s’ha fet de
manera formal: la Generalitat, el Ministeri d’Educació
i el Teatre Lliure.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, IC-V , ERC-EV i amb la reserva de CiU i PP.

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
pedagògica.

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 ha conreat tots els gèneres
amb esperit avantguardista i en connexió amb els
corrents contemporanis més destacats, i per la
importància dels seus estudis picassians, els quals
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.

El Sr. Mascarell explica que es proposa atorgar la
Medalla d’Or al Mèrit Científic al Sr. Marc Aureli Vila i
Comaposada per la importància dels seus estudis ge-

ogràfics i la seva activitat política i pedagògica. Han
proposat l’atorgament de la Medalla la Societat Cata-
lana de Geografia, l’Institut d’Estudis Catalans i la Re-
pública Boliviana de Veneçuela. Marc Aureli Vila, de
reconegudíssim prestigi intelectual i cultural, és una
de les persones que més han contribuït al desenvolu-
pament de la geografia i dels estudis territorials a
Catalunya en aquests darrers anys.

El Sr. Mascarell continua glossant la figura del Sr.
Josep Palau i Fabre. Es proposa la Medalla d’Or al
Mèrit Artístic per la seva brillant trajectòria en el camp
literari en el qual ha conreat tots els gèneres amb
esperit avantguardista i en connexió amb els corrents
contemporanis més destacats, i per la importància
dels seus estudis picassians, els quals s’han convertit
en obres de referència internacional. Han proposat
l’atorgament de la Medalla: l’Ateneu Barcelonès,
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i el
Centre Català del Pen Club.

El Sr. Mascarell explica que la proposta d’atorgar la
Medalla d’Or al Mèrit Artístic al Sr. André Ricard, per
la seva intensa activitat en organismes internacionals
del món del disseny i pel seu treball en el camp del
disseny industrial que ha convertit les seves inno-
vadores creacions en objectes de la vida quotidiana,
ha estat proposada per la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, pel FAD, per
l’Associació de Dissenyadors de Barcelona i per
Barcelona Centre de Disseny.

La Sra. Ortega assenyala que el seu Grup està
d’acord amb la vàlua de les persones a qui es
proposa concedir la Medalla. Avança, però, que el
seu posicionament serà d’abstenció perquè conside-
ra que independentment de les persones, si les me-
dalles les dóna el Consistori, els membres d’aquesta
comissió havien de ser informats amb anterioritat.

La Sra. Balseiro, tot i estar d’acord amb la inter-
venció de la Sra. Ortega, anuncia el posicionament
favorable del seu Grup a les propostes.

El Sr. Maestro manifesta el posicionament favora-
ble del seu Grup i destaca l’excepcional importància
del Sr. Marc Aureli Vila, que és un gran patriota, i no
entén la posició de CiU d’abstenció a les propostes.

La Sra. Subirats considera que les persones a qui
avui es proposa atorgar Medalles d’Or de la ciutat no
mereixen un posicionament d’abstenció de cap Grup.

Es dictaminen les tres propostes amb el posicio-
nament favorable del PSC, PP, IC-V , ERC-EV i amb
la reserva de CiU.

En no haver-hi més assumptes per a tractar,
s’aixeca la sessió a les onze hores.
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Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana

Acta de la sessió celebrada el dia 12 d’abril de
2000, i aprovada el dia 17 de maig de 2000

A la sala President Lluís Companys de la casa de
la ciutat, el dia dotze d’abril de dos mil, s’hi reuneix la
Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana, sota la
presidència de la Ima. Sra. Imma Mayol i Beltran. Hi
assisteixen els Ims. Srs.: Xavier Casas i Masjoan,
Jesús Maestro i García, Joan Puigdollers i Fargas i
Jordi Cornet i Serra, tots ells assistits pel tècnic
d’administració general, Sr. Manel Armengol i Jornet,
el qual actua per delegació expressa del secretari
general i certifica.

Excusen la seva absència les Imes. i Ims. Sres. i
Srs.: Roser Veciana i Olivé, José Ignacio Cuervo
i Argudín, Joaquim Forn i Chiariello i Emma Balseiro i
Carreiras.

També hi són presents el Sr. Aleksandar Ivancic,
de Barcelona Regional, i el Sr. Alsina, cap del Servei
de Programes Ambientals.

S’obre la sessió a les dotze hores i vint-i-cinc
minuts.

La presidenta inicia la seva intervenció lamentant i
demanant en primer lloc excuses als assistents pel
retard amb què s’obre la sessió. Tot seguit explica
que l’únic punt de l’ordre del dia d’avui té per objecte
presentar l’informe relatiu al Pla energètic de la ciutat
de Barcelona. Per a la seva explicació, la Sra. Mayol
fa servir unes transparències projectades per pantalla
per tal de facilitar el seguiment de les seves
observacions, transparències que s’adjunten com a
documentació annexa a aquest acte i que ja disposen
els assistents a aquesta comissió, el contingut de les
quals es dóna per reproduït.

INFORME

Pla Energètic del Municipi de Barcelona.
Dels comentaris que fa la Sra. Mayol respecte el

contingut de les esmentades transparències i del Pla
energètic es destaca que:

– Es tracta d’un projecte que s’està fent conjunta-
ment amb Barcelona Regional i que la previsió és
que als voltants del mes d’octubre o novembre estigui
acabat.

– Algunes dades rellevants són que el 67% de
l’energia elèctrica que es consumeix a Barcelona és
de procedència nuclear; el 14%, d’origen hidroelèc-
tric; el 8% procedeix de centrals tèrmiques, i només
el 0,03% és de procedència eòlica i el 0,02% de
procedència foto-voltaica, per la qual cosa el primer
repte que tenim és el de modificar aquesta tendència
en els percentatges esmentats i marcar tendències
de canvi; en aquest sentit, li interessa destacar que
Barcelona té unes condicions climàtiques absolu-
tament favorables per a poder fer-ho, ja que el sol
llença sobre la ciutat deu vegades més energia que el
consum total, i un 28% més que el consum d’energia
elèctrica. Per tant, estem parlant d’unes possibilitats
d’aprofitament de energia solar a la nostra ciutat molt
importants.

– També vol destacar que Barcelona ha participat i
intervingut en acords internacionals importants per tal
de reduir l’emissió de gasos que causen l’efecte
hivernacle: per exemple, a Amsterdam l’any 1993; a
Heidelberg el 1994; a Aalborg el 1994 i amb l’As-
sociació Internacional “Clima-Mundi” l’any 1997, que
situa objectius com ara que l’any 2010 tinguem un
12% d’energies renovables com a fonts energètiques.
Si volem complir amb tots els compromisos adquirits
en aquests fòrums internacionals, l’Ajuntament ha de
demostrar la seva voluntat decidida de fer-ho, i
aquest Pla és una eina importantíssima per a aconse-
guir-ho.

– Com a antecedents del Pla energètic que avui es
presenta es destaquen el Pla Integral d’Infraestruc-
tures pel Poble nou i l’anomenat “Nou Front Litoral-
Besòs”, que volen ser dos exemples paradigmàtics
de dues transformacions energètiques que es poden
dur a terme a la ciutat.

Tot seguit, la Sra. Mayol dóna la paraula al Sr.
Aleksandar Ivancic, de Barcelona Regional, perquè
aquest expliqui el procés de preparació del Pla que
consta a les transparències anteriorment esmenta-
des. El Sr. Ivancic fa una explicació de les diferents
fases d’aquest Pla, que van des de la fase I (trans-
parència núm. 5 relativa a “revisió de les directives de
la CE” i la “revisió de les experiències d’altres grans
ciutats”) fins a la fase VII (transparència núm. 11),
que ja serà la posada en marxa del Pla.

Torna a prendre la paraula la Sra. Mayol per dir
que hi ha un últim element a exposar, i és el com es
vol fer aquest Pla, i en aquest sentit vol destacar la
posició de lideratge que haurà de tenir l’Ajuntament
de Barcelona, amb la recerca de la implicació tant de
les empreses i de la ciutadania en general com la
col·laboració amb d’altres administracions implicades
en aquest assumpte; en concret ja s’han iniciat
converses amb el director general d’Energia de la
Generalitat de Catalunya, el qual ja ha mostrat una
bona voluntat de col·laboració en aspectes que es
podrà traduir en qüestions concretes. Pel que fa a
l’àmbit europeu, manifesta la Sra. Mayol que s’ha
adjuntat a la documentació presentada amb aquest
Pla un acord per les energies renovables lligat al
projecte Barcelona 2004 i que persegueix l’impuls
energies renovables amb empreses (mitjançant la
fórmula coneguda com a partnership), la qual pretén
crear vincles amb les empreses i entre diferents
ciutats europees per a l’ús energies alternatives. En
aquest sentit, Barcelona ja ha obtingut el reconeixe-
ment de la Comissió Europea, la qual cosa ens per-
metrà gaudir –en millors condicions– dels ajuts que
atorga la referida Comissió.

Pren la paraula el Sr. Puigdollers, el qual inicia la
seva intervenció dient que el seu Grup està totalment
d’acord amb el objectius que s’han explicat. El que
passa és que tenen la sensació de trobar-se en un
camí de “tornar a començar” contínuament. I en
aquest sentit manifesta que pel que fa a la situació
energètica d’una ciutat hi ha dos aspectes –en sentit
general– a destacar: el primer, el tipus de combus-
tible que es fa servir –i les seves conseqüències a
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l’efecte hivernacle– i el segon, l’ús eficient de energia
i l’ús energies alternatives i renovables, aspectes que
ell entén que són dues qüestions diferents, però amb
el mateix tipus de conseqüències.

Dit això, vol agrair el fet que se’ls hagi fet arribar
tota la documentació d’aquest punt abans de l’inici
d’aquesta comissió, ja que creu que és la primera
vegada que tots els Grups poden disposar de tot el
que es dirà abans que s’iniciï la comissió corres-
ponent.

Seguidament, el Sr. Puigdollers manifesta que, du-
rant l’anterior mandat, l’Ajuntament va fer bàsicament
dues coses: primer, estudis sobre assumptes ener-
gètics i, segon, adherir-se a declaracions internacio-
nals, absolutament lògiques per altra banda. El que
lamenta és que es facin grans declaracions de princi-
pis i ens adherim a grans declaracions programà-
tiques, però mai no acabem d’avaluar el que fem.
Potser de les grans declaracions que s’han anomenat
la més important és la Carta d’Aalborg, i una de les
coses que ja anuncia que farà a la propera comissió
es demanar informació sobre quin és l’estat d’exe-
cució de les mesures que preveu aquesta Carta
d’Aalborg a la ciutat de Barcelona. En concret, en un
dels temes més importants d’aquesta carta –com és
el de les emissions de CO2– lluny d’anar en la línia
que estableix aquella Carta de disminuir les seves
emissions, les estem incrementant, fonamentalment
a través de dos conceptes: el primer, en qüestions de
mobilitat (l’increment de flux de persones que entren i
surten diàriament de la ciutat i la utilització del vehicle
privat) i, segon, el tractament de residus, concreta-
ment les emissions que produeix l’abocador del Gar-
raf. És a dir, no estem acomplint cap dels indicadors i
coordenades de la Carta d’Aalborg.

La segona qüestió que li agradaria destacar és el
tema energètic; en aquest sentit, afirma que la
presentació de la voluntat del govern municipal en
actuacions d’eficiència i estalvi energètic no es la
primera vegada que l’escolten, per la qual cosa creu
que cal passar “ja” de fer només declaracions
programàtiques –les quals tenen una gran eficiència
mediàtica– a l’acció concreta i específica. I diu això
perquè la presidenta ha dit que a l’octubre-novembre
concretaran aquest Pla; en aquelles dates ja ens
trobarem amb un terç del mandat municipal acom-
plert. Per això creu que hi ha tres coses que el govern
municipal ja hauria de poder explicar:

a) El mes de juliol vinent haurà d’entrar en vigor l’Or-
denança de l’energia solar, per la qual cosa vol saber
quines previsions té el govern municipal perquè efecti-
vament pugui entrar en vigor aquesta Ordenança.

b) S’ha parlat també dels objectius de “Barcelona
2004”, entre els quals hi ha (llegeix) “aconseguir 4,5
megawats en sistema fotovoltaics”; també es parla de
“10.000 m2 de col·lectors solars tèrmics”, de “3 mega-
wats energia geotèrmica a baixa temperatura” i de
“50 pisos amb calefacció en biomassa”. En aquest
sentit, vol saber quines són les previsions municipals
per a aconseguir aquests objectius d’utilització
energia mitjançant les fonts esmentades. Igualment
pregunta a la Presidència en quina situació es troben
les llicències que s’han d’atorgar per al projecte
Diagonal-Mar, ja que els promotors van adquirir un
compromís per a la sostenibilitat en aquest projecte.

Per acabar la seva intervenció el Sr. Puigdollers
demana a l’equip de govern menys estudis i més ac-

ció, alhora que pregunta quins recursos financers
aportarà el govern municipal a aquest projecte.

Pren la paraula el Sr. Cornet per dir que comparteix
la manifestació feta pel portaveu del Grup de Conver-
gència i Unió en el sentit que estan acostumats que
els siguin presentats programes i plans estratègics
amb una certa espectacularitat, però que després no
es tradueixen en cap cosa concreta, sinó que es tor-
nen a renovar els plans programàtics ja presentats.
Per tal de no repetir-se en algunes de les coses que
ja s’han dit, pregunta directament si finalment hi hau-
rà al Poblenou els ecohabitatges que es van anunciar
en el seu moment i si s’aplicarà la nova ordenança el
proper juliol, en el sentit que els promotors hauran de
dur a terme determinades accions encaminades a
l’ús energies alternatives. En definitiva, creu el Sr.
Cornet que el que avui els presenten no és més que
un programa per confeccionar un pla estratègic, per
la qual cosa creu que ens podem trobar, no com ha
dit el Sr. Puigdollers, amb un nou Pla un cop hagi
transcorregut un terç del mandat, sinó al final d’a-
quest sense que finalment s’hagi concretat res.

Intervé el Sr. Casas per felicitar i encoratjar la
Presidència per la proposta concreta que avui es
presenta, sobre un projecte que, malgrat allò que
han de dir els Grups de l’oposició, Barcelona conti-
nua liderant; tot i que no som els únics, continuem al
capdavant de projectes d’aquest tipus de projectes
d’ecologia i sostenibilitat. Respecte a les qüestions
que s’han plantejat sobre l’entrada en vigor de l’or-
denança solar, manifesta que, evidentment, s’aplica-
rà d’una manera real i concreta, i que, a més espera
rebre l’adhesió de la resta de grups amb els possi-
bles problemes que es puguin plantejar amb els pro-
motors i constructors.

Pel que fa al Pla que avui es presenta, entén que
es tracta d’un element viu i estratègic que requereix
una permanent actualització. I diu això perquè mentre
s’està debatent aquest informe, l’Ajuntament també
està tancant acords –alguns signats i d’altres encara
no– amb qui ha de fer-ho, que són els governs
central i autonòmic, la qual cosa referma el fet que
aquest Pla no és quelcom buit de contingut, sinó una
eina que permet actuacions reals i efectives. A més,
també recorda que la central fotovoltaica instal·lada a
l’edifici municipal del costat funciona perfectament.
És a dir, que el Govern municipal ja hi està treballant i
està pensant per poder continuar fent-ho. Finalment,
vol fer dues manifestacions en relació al que s’ha
exposat: primer, que al final no serà la actuació
individualitzada de l’Ajuntament la que aconseguirà
millorar el balanç energètic del municipi, sinó que
això és i serà fruit de l’actuació conjunta institucional
de totes les administracions; en segon lloc, pel que fa
a la declaració Aalborg, entén que no se li pot dir a la
ciutat que és la responsable de l’increment de la
mobilitat si, per exemple, les administracions públi-
ques responsables de construir els eixos i infraes-
tructures de transport públic corresponents no les
construeixen; el que sí pot dir és com gestionem
internament aquesta mobilitat o com hem participat
en la reivindicació de la construcció d’aquestes
infraestructures.

La Sra. Mayol pren la paraula per a fer diverses
reflexions; la primera fa referència al fet que en el Pla
d’Acció Municipal ja està prevista l’elaboració d’un in-
forme periòdic de l’estat de la sostenibilitat a la ciutat.
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Per tant, vol que quedi constància que tenen previst
fer balanços respecte del nivell d’execució del conjunt
de mesures recollides a la Carta d’Aalborg. En segon
lloc, i pel que fa al que es deia de passar dels estudis
a l’acció, la Sra. Mayol manifesta el seu total desa-
cord amb aquesta afirmació, ja que d’accions concre-
tes relacionades amb l’ecologia i la sostenilibitat se
n’han realitzat i se n’estan realitzant moltes; el que
està fent en aquests moments l’Ajuntament de
Barcelona és acció, no són projectes. I el projecte
que avui es presenta indica una voluntat política clara
d’aportar rigor a un tema com el que ens ocupa i a un
termini de deu anys vista, amb perspectiva de futur.
En aquest sentit, afirma que l’Ajuntament està fent
d’institució exemplificadora; a tall d’exemple, manifes-
ta que en aquest mateix mandat s’han realitzat ac-
cions d’estalvi energètic a tres escoles de Barcelona i
a l’edifici de la Guàrdia Urbana; també s’estan fent
actuacions –entre d’altres– en el món del transport i
en el de la promoció energies renovables, com ara
les fetes a l’edifici nou de l’Ajuntament i les que estan
previstes fer en un futur immediat. Totes aquestes ac-
cions, ja les estan fent sense haver d’esperar a finalit-
zar el Pla per a dur-les a terme, per la qual cosa en-
tén que no és admissible demanar que es passi del
pla a l’acció quan ja s’estan fent aquestes i altres co-
ses. Pel que afecta a allò que s’han fet amb l’Orde-
nança sobre energia solar, també vol que quedi cons-
tància que s’han fet coses durant aquests darrers
mesos; entre d’altres, s’han format tècnics municipals
perquè estiguin als diferents Districtes en el moment
de la seva entrada en vigor en condicions de poder
aplicar-la correctament. També s’ha dut a terme un
importantíssim procés de diàleg amb els interlocutors
afectats: s’han celebrat unes Jornades de debat amb
l’Associació de Promotors i Constructors –a instància
seva–, on el mateix Sr. Reyna li va reconèixer que
alguns dels temors que tenien com a col·lectiu eren
fruit del desconeixement. També es va tenir una
reunió amb el Col·legi d’Arquitectes i hi ha una
propera reunió prevista amb el Col·legi d’Enginyers el
mes de maig vinent; a més de tot això, també està
previst un conveni amb la Universitat Politècnica
perquè els treballs de final de projecte dels alumnes
siguin aplicacions concretes d’aquesta ordenança. En
definitiva, l’entrada en vigor d’aquesta nova Orde-
nança ha creat una lògica expectació que, mitjançant
les reunions i explicacions anteriorment referides, han
obert vies de diàleg amb totes les parts implicades
d’una manera força positiva i exitosa. Finalment, vol
destacar que també es vol fer un manual de des-
plegament de l’Ordenança on es pretén recollir el
“com” caldrà aplicar-la. Per tant, s’han fet moltes co-
ses totes encaminades a aconseguir que l’entrada en
vigor de l’Ordenança tants cops referida es faci amb
eficàcia i garanties, la qual cosa demostra sense cap
mena de dubte la voluntat política de l’equip de
govern.

Per finalitzar aquesta intervenció, la Sra. Mayol es
vol referir al tema dels recursos financers que l’A-
juntament destinarà a aquest Projecte; cal destacar
que ja tenim previsions pressupostàries per a exe-
cutar determinades actuacions relacionades amb
aquest conjunt de mesures, i això ja en aquest man-
dat, dins del pressupost d’enguany, com també s’ha
fet en anys anteriors. Òbviament, quan tinguem el Pla
definit s’haurà de concretar com se’l dotarà econòmi-

cament i com s’instrumenta el funcionament del Pla:
si es crea una empresa mixta, o si cal madurar la idea
de l’Agència Local d’Energia, etc.; però ja abans de
tenir el pla acabat estem invertint en coses concretes
i específiques.

En tot cas, la Sra. Mayol agraeix la intervenció dels
representants de l’oposició, ja que sap que tant al Sr.
Puigdollers com al Sr. Cornet els interessa aquest
assumpte de debò i les seves aportacions són sem-
pre un esperó.

El Sr. Puigdollers intervé per demanar que se’ls
enviï el Manual d’aplicació de l’Ordenança quan esti-
gui acabat, i amb referència al tema del combustible
d’autobusos, recorda als assistents la foto que es va
fer l’anterior alcalde amb una mena de mocador blanc
a la cara a tall de mascareta antifums relativa a
l’anunci que es reconvertiria la flota d’autobusos per
què poguessin funcionar amb combustible de gas en
lloc de gasoil; també l’alcalde mateix va anunciar la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament, Repsol,
Enasa, l’Entitat Metropolitana del Transport i una
quarta institució, que ara no recorda, tot per tal de fer
efectiva l’esmentada reconversió. I de tot allò, fins ara
no s’ha fet res de res o, dit d’altra manera, no hi ha ni
un autobús que actualment funcioni amb aquell tipus
de combustible. Per això demana a la presidenta que
faci quelcom que ell ha fet durant molts anys: parlar
amb els gestors tècnics de Transports Municipals de
Barcelona (TMB) sobre el canvi de combustible. El
Sr. Puigdollers creu que s’ha de fer i per això fa deu
anys que l’està demanant, i fins ara no s’ha fet res.
És precisament d’això del que és queixa: deu anys
després d’aquell anunci, el resultat és zero.

La Sra. Mayol li contesta que ella no ha parlat amb
els gestors de TMB, però que sí que ho ha fet amb el
Sr. Casas, i sap la seva voluntat de dur a terme
aquest canvi.

Intervé el Sr. Casas per dir que el que ha dit el Sr.
Puigdollers és, com moltes vegades succeeix, cert en
part, ja que només explica una part de tota la història,
però que alguns dels matisos importants no són
explicats i, per tant, el relat queda desvirtuat. El que
és cert és que el conveni es va signar i es va procedir
a posar en marxa durant un temps substancial les
proves pilot necessàries per tal d’esbrinar la veritable
utilitat del gas com a combustible. Aquestes proves
es varen fer amb tres autobusos fins arribar a unes
conclusions molt concretes:

– S’identificava la dificultat amb la mobilitat –entesa
com a menor autonomia– en els autobusos que
utilitzaven el gas com a combustible.

– Es va identificar també menor flexibilitat en la flo-
ta d’autobusos a l’hora de fer canvis en les cotxeres, i
de fer substitucions en cas d’avaries.

– S’identificà també un cost més alt en la construc-
ció de l’autobús i una dificultat tècnica més gran, no
atribuïble ni al constructor ni a l’Ajuntament.

– S’identificava un major cost en el rodatge de l’au-
tobús: el cost de funcionament era més alt amb gas
que amb gasoil.

Totes aquestes circumstàncies són les que han fet
que el procés de maduració del projecte s’hagi
allargat, i és el que ha fet que actualment hi hagi molt
poques ciutats que tinguin dins la seva flota d’autobu-
sos unitats que funcionin amb gas combustible. De
tota manera, aquest procés ens ha portat a una situa-
ció, a Barcelona, que és la següent: la signatura ben
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aviat d’un conveni per a l’adquisició de 250 autobu-
sos nous per als propers tres anys.

L’actual flota s’ha de renovar abans del 2004 i està
previst que d’aquelles 250 unitats, el 50% funcionin
amb un sistema de gas natural; el sobrecost per
quilòmetre rodat ens els distribuirem proporcional-
ment i conjuntament Gas Natural –l’empresa submi-
nistradora– i l’Ajuntament. També cal destacar que la
instal·lació de càrrega de combustible en cadascuna
de les diferents cotxeres anirà a càrrec de l’empresa
subministradora. Aquestes instal·lacions seran homo-
logades i permetran superar el llarg temps d’espera
que abans calia per a omplir el dipòsit. Amb aquest
nou sistema que s’implementarà es tardarà pràcti-
cament el mateix que es tarda a reposar gasoil. Hi ha
d’altres aspectes tècnics, com ara que els autobusos
articulats no podran funcionar amb gas, ja que el seu
pes és massa gran per què puguin utilitzar gas com a
combustible. En definitiva, sí que s’han fet coses en
el tema que plantejava el Sr. Puigdollers i està previst
que se’n facin moltes més en un termini quasi
immediat amb la compra de 250 autobusos que ja
s’ha esmentat anteriorment. És a dir, que ara ja po-
den tenir garanties de bon funcionament d’autobusos
que utilitzin gas natural. Fins i tot simultàniament han
estat treballant amb la pila d’hidrogen. En aquest
sentit, l’empresa que la produeix, Daimler-Benz, la va
presentar i l’Ajuntament hi va ser. Fa dos dies varen
desplaçar-se a Frankfurt el conseller delegat i el
director general de TMB, els quals, juntament amb
representants de 22 ciutats més, estan treballant per
poder fer experiències pilot de funcionament d’auto-
busos amb pila d’hidrogen. L’acord consistirà que deu
ciutats aportaran diners perquè es puguin fer tres ex-
periències amb tres autobusos que utilitzin pila d’hi-
drogen a cada ciutat, i una d’aquestes ciutats volem
que sigui Barcelona. I tant de bo que amb aquesta
voluntat i projecte se’ns ajuntin la resta d’administra-
cions estatals i autonòmiques per poder aconseguir-
ho. A més, aquesta cooperació també es podria
traduir en el cost d’adquisició d’aquests autobusos pi-
lot, ja que cadascun costa bastants centenars de mili-
ons de pessetes. L’objectiu final és que si aquesta
prova i test va bé, se’n pugui generalitzar –després
de dos o tres anys– l’ús, com ara s’està començant a
generalitzar el de gas. En qualsevol cas, no serà
abans del 2005 que l’empresa constructora elaborarà
el dictamen en el sentit de si és rendible comercial-
ment o no fabricar autobusos que funcionin amb la
pila d’hidrogen.

En no haver-hi més intervencions sobre aquest
assumpte, la presidenta dona la paraula al Sr.
Puigdollers en relació a la pregunta que el seu Grup
ha presentat.

PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS

Del Grup Municipal de Convergència i Unió
Treballs realitzats per tal de portar a terme la

zonificació acústica de la ciutat i l’assignació dels
nivells-guia.

El Sr. Puigdollers explica quin és l’objectiu de la
pregunta, que no és altre que el que es troba redactat
al text, i que es dóna per reproduït.

La Sra. Mayol li contesta amb dos comentaris intro-
ductoris abans de donar la paraula al Sr. Alsina. En

aquest sentit afirma que l’objectiu dels treballs que
s’estan duent a terme en la zonificació acústica a què
fa referència la pregunta del Sr. Puigdollers és fixar la
qualitat acústica per zones i els seus nivells-guia com
a objectius de qualitat medioambiental. Globalment,
els objectius que tenen és reduir els punts de la ciutat
on hi hagi un soroll superior a 75 decibels; no
incrementar els punts intermedis (entre 65 i 75 deci-
bels) i sí augmentar els punts amb zones de soroll
baix (menys de 65 decibels). I dit això dóna la paraula
al Sr. Alsina.

Intervé el Sr. Alsina per explicar les tasques de re-
cerca i investigació que han estat duent a terme per tal
d’executar les previsions incloses a l’Ordenança gene-
ral del medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona i,
en concret, la zonificació acústica de la ciutat. En pri-
mer lloc parla de la necessitat de generar un instru-
ment informàtic molt potent i àgil i –alhora– manejar un
volum de dades molt important. A més, esmenta que
el treball de zonificació està sent i serà molt fi, en el
sentit que no es constituiran grans zones de la ciutat
amb els mateixos nivells acústics, sinó que, per posar
un exemple, en un mateix carrer, un tram potser d’un
nivell, unes illes de cases més enllà potser un altre i a
les zones interiors de l’illa un altre, i tots tres diferents,
la qual cosa ha de tenir present totes les mesures fe-
tes amb al mapa sònic –més de cinc-mil–, fet que, com
ja s’ha dit abans, representa la utilització d’un volum
de dades molt elevat. Tot això fa que al final doni com
a resultat que cadascuna de les zones de la ciutat amb
característiques homoa de les quatre zones delimita-
des per l’ordenança. A més, en certes petites zones de
la ciutat hem d’aplicar alguna mesura complementària
que ens donaria la cinquena zona. Tot això s’ha fet,
s’ha informatitzat i s’ha protocol·litzat, i en aquests mo-
ments ho hem estès a quasi tot el Districte que consi-
derem pilot per les seves característiques, que és el de
l’Eixample. Com s’ha fet aquesta tasca de proto-
col·lització, pensa que es podrà estendre de forma rà-
pida a la resta de districtes.

El Sr. Puigdollers intervé per dir que ells voldrien
bastant més informació, i d’entrada sol·licita saber
quin és el treball que s’ha dut a terme al Districte pilot
de l’Eixample. També vol saber quantes zones surten
a la ciutat i, finalment, vol saber si hi ha el compromís
de l’equip de govern que el dotze de juny tindran
aquest document per a poder treballar-hi.

La Sra. Mayol li contesta dient que li faran arribar la
informació relativa a la tasca feta al Districte de
l’Eixample, així com també accepta el compromís
de fer-li arribar la documentació integrant d’aquest
treball en la data esmentada.

El Sr. Alsina pren la paraula per dir que potser hi
ha un problema conceptual, ja que surten tantes
zones com les previstes a l’Ordenança, és a dir, cinc.

El Sr. Puigdollers afirma que potser no s’entenen
perquè no s’ha de confondre el que són les àrees que
estableix l’Ordenança i amb quantes zones de cada
tipologia han sortit, és a dir, el que vol saber és la
dimensió de cada una de les cinc zones esmentades
i on es troben ubicades.

El Sr. Alsina li respon que aquestes categories de
cada zona són innombrables, ja que estan fent un tre-
ball molt precís i constantment estan variant; sí vol
ressaltar que l’Eixample és, precisament, una de les
zones on menys variació hi haurà, perquè és bastant
uniforme.



 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa NÚM. 18 a 10-VI-2000932

La Sra. Mayol intervé per comentar que quan es-
tiguin acabades totes les zones serà quan finalment
es podrà quantificar quantes zones i trams surten
per cadascuna de les cinc categories establertes a
l’Ordenança, i que aquests percentatges variaran
Districte per Districte. En tot cas, quan al mes

de juny estiguin totes les zones qualificades es
podrà saber la quantificació que demanava el Sr.
Puigdollers.

En no haver-hi cap assumpte més per a tractar, la
presidència aixeca la sessió a les tretze hores trenta
minuts.

Comissions de Presidència i Hisenda

Acta de la sessió celebrada el dia 13 d’abril de
2000, i aprovada el dia 18 de maig de 2000

A la sala President Lluís Companys de la casa de la
ciutat de Barcelona, el dia tretze d’abril de dos mil, s’hi
reuneix la Comissió de Presidència i Hisenda, sota la
presidència de l’Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan, per
l’absència de l’Im. Sr. Ernest Maragall i Mira, que es
troba fora de la ciutat representant l’Ajuntament de
Barcelona. Hi assisteixen els Ims. Srs. i Sres.: Jordi
Hereu i Boher, Sònia Recasens i Alsina, Joan Puig-
dollers i Fargas, Josep Miró i Ardèvol, Emilio Álvarez i
Pérez-Bedia, Emma Balseiro i Carreiras i Eugeni
Forradellas i Bombardó, assistits per la Sra. Irene Pa-
gès i Perarnau, que actua per delegació del secretari
general de l’Ajuntament de Barcelona i certifica.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Pere
Alcober i Solanas, Albert Batlle i Bastardas i Jesús
Maestro i García.

Hi són presents els Srs. Lluís Mata i Remolins i
Joan Raurich i Llach.

S’obre la sessió a les vuit hores i trenta minuts de
la tarda.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova.

PROPOSTES D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL

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

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV i IC-V, i la reserva de CiU i PP.

Aprovar inicialment el contingut del Conveni amb la
societat RSL Communications Spain, SA, per a la
utilització de les infraestructures, instal·lacions i/o
edificis de titularitat municipal, amb la finalitat d’im-
plantar una xarxa de telecomunicacions a la ciutat,
d’acord amb allò que preveu el Pla especial per a la
implantació de xarxes de telecomunicacions per ca-
ble a Barcelona; sotmetre’l a informació pública du-
rant un termini 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 for-
malitzar el Conveni.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V i CiU, i la reserva del PP.

Aprovar inicialment el contingut del Conveni amb la
societat Airtel Móvil, SA, per a la utilització de les
infraestructures, instal·lacions i/o edificis 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 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 rectificacions, tenir per elevat el present
acord d’aprovació inicial a definitiva i formalitzar el
Conveni.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V i CiU, i la reserva del PP.

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
virtut 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
locals de 17 d’octubre de 1988, i d’acord amb el plec
annex que s’aprova; sotmetre l’expedient a infor-
mació 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
Propietat; i facultar l’Alcaldia per a la realització de
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i
executar el present acord.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

Modificar la condició tercera del plec de condicions
que regula la constitució d’un dret de superfície a
favor de la Generalitat de Catalunya sobre el solar,
de propietat municipal, situat al carrer del Cisell, 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
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setanta-cinc anys comptats des de la seva inaugu-
ració en data 1 de setembre de 1988, restant subjec-
te 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 de-
finitivament; practicar les operacions de segregació,
agrupació o altres necessàries per a identificar la
finca objecte del dret de superfície; formalitzar-lo en
escriptura 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 present acord.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

Modificar la condició tercera del plec de condicions
que regula la constitució d’un dret de superfície a
favor 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
virtut 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
inauguració 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’intro-
duir-hi modificacions, es tingui per aprovat definiti-
vament; practicar les operacions de segregació,
agrupació o altres necessàries per a identificar la
finca objecte del dret de superfície; formalitzar-lo en
escriptura 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 present acord.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

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 pel cas que no s’hi
presentin reclamacions ni suggeriments; i publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

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 el models ti-
pus de plecs de clàusules administratives particulars
per als contractes de treballs específics i concrets no
habituals, tots ells aprovats per acord del Consell Ple-
nari 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
Gaseta Municipal; incorporar aquestes modificacions
a l’aplicació informàtica SIGEF-contractes; 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 confo-
rmitat amb la disposició final única de la Llei 53/1999,
de 28 de desembre, per la qual es modifica l’esmen-
tada Llei.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

Adoptar, en l’exercici de les competències reser-
vades 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,
tancats 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 distribució de re-

sultats següent de l’exercici tancat a 31 de desembre
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
obtingut, 2.626.552 pessetes, es destinen a reserva
legal 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’aplica 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
reserva voluntària.

e) Barcelona Promoció d’Instal·lacions Olímpiques,
SA: el benefici obtingut, 29.064.546 pessetes, es
destina 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.

El Sr. Puigdollers sol·licita informació respecte a
les observacions que ha fet l’auditoria externa en
relació a les societats Informació i Comunicació de
Barcelona, SA, i si la Societat Municipal d’Aparca-
ments i Serveis, SA, i respecte a aquesta última so-
cietat si s’ha produït alguna inspecció fiscal respecte
al tema de l’IVA, i per que ha disminuït la transferèn-
cia que fa l’Ajuntament a aquesta societat.

El Sr. Álvarez demana que en el proper Consell
Plenari es faci una votació individual per a cadascuna
d’aquestes societats i anuncia la reserva de vot per
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estudiar amb més deteniment les comptes i els dictà-
mens emesos per les auditories externes.

El Sr. Raurich, manifesta que les objeccions de
l’auditoria respecte a ICB son irrellevants, que no
s’ha produït cap inspecció fiscal respecte al tema
IVA a SMASSA, i que l’Ajuntament ha aplicat res-
pecte a les transferències que fa aquesta societat
les disposicions contingudes en l’article 49 de la
Carta Municipal, que prohibeix l’aplicació dels recur-
sos generals per a la gestió d’aquesta societat, per
la qual cosa s’ha de fer la corresponent minoració
en el moment de fer-se efectiva la transferència per
part de l’Ajuntament.

El Sr. Casas manifesta que no existeix cap
problema a procedir a la votació per separat dels
comptes de les societats, sol·licitat pel Grup Popular.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV i IC-V, i la reserva de CiU i PP.

Aprovar inicialment la constitució d’una societat
privada 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 actua-

cions necessàries per a l’efectivitat d’aquests acords.
El Sr. Casas explica l’objecte de la societat que es

constituirà, per al desenvolupament i execució de tota
mena d’actuacions urbanístiques referides a les àrees

industrials i productives de la ciutat de Barcelona amb
la qualificació urbanística 22@, insistint en la compo-
sició accionarial pública de la societat, amb la possi-
bilitat, una vegada s’hagi aprovat definitivament el pla-
nejament general i confirmats els mecanismes de
gestió tant de les operacions de transformació com
de construcció de les infraestructures, de canviar a un
sistema de gestió indirecte, mitjançant la transforma-
ció d’aquesta societat privada municipal en una so-
cietat mixta.

El Sr. Álvarez sol·licita aclariment respecte als
socis que podrien formar part d’aquesta societat.

El Sr. Casas li respon dient que, en tot cas, en el
moment de fer-se la transformació, es decidirà l’abast
de la presència del capital privat en el seu
accionariat.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV i IC-V, i la reserva de CiU i PP.

PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS

Del Grup Municipal de Convergència i Unió

Diverses qüestions sobre els membres del Consell
Assessor d’Estratègies Urbanes.

A instància del Grup Municipal de Convergència i
Unió es deixa sobre la taula aquesta pregunta per ser
tractada en la propera comissió.

Diverses qüestions sobre la revisió dels valors
cadastrals.

A instància del Grup Municipal de Convergència i
Unió es deixa sobre la taula aquesta pregunta per ser
tractada en la propera comissió.

En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la
Presidència aixeca la sessió a les vint hores i
quaranta cinc minuts.

Comissions de Política de Sòl i Habitatge i Infraes tructures
i Urbanisme

Acta de la sessió conjunta celebrada el dia 13 d’ab ril
de 2000, i aprovada el dia 18 de maig de 2000

A la sala President Lluís Companys de la casa
de la ciutat de Barcelona, el dia tretze d’abril de dos
mil, s’hi reuneixen conjuntament les Comissions de
Política de Sòl i Habitatge i Infraestructures i Urbanis-
me, sota la presidència dels Ims. Srs. Antoni Santi-
burcio i Moreno i Xavier Casas i Masjoan, respectiva-
ment. Hi assisteixen els Ims. Srs. i Sres.: Francisco
Narváez i Pazos, Manuel Pérez i Benzal, Sònia Re-
casens i Alsina, Emilio Álvarez i Pérez-Bedia, Jordi
Cornet i Serra, Jordi Portabella i Calvete, Eugeni
Forradellas i Bombardó, Emma Balseiro i Carreiras,
Joan Puigdollers i Fargas, Joana Ortega i Alemany,
Ferran Julián i González, Jordi Hereu i Boher, Car-
men San Miguel i Ruibal i Josep Miró i Ardèvol, assis-
tits per la Sra. Irene Pagès i Perarnau, que actua per

delegació del secretari general de l’Ajuntament de
Barcelona i certifica.

Excusa la seva absència l’Im. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot.

Hi són presents el Sr. Ramon García-Bragado i el
Sr. Alfredo J. Juan Andrés.

S’obre la sessió a les setze hores i quaranta
minuts.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova.

PROPOSTES D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL

COMISSIÓ DE POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE

Resoldre les al·legacions presentades en el termini
d’informació pública als plecs de clàusules adminis-



NÚM. 18 a 10-VI-2000 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 935

tratives particulars i de clàusules tècniques particulars
que regularà el contracte de concessió administrativa
de l’execució pel sistema d’expropiació de la UA 13
del PERI Diagonal-Poblenou, pels motius que figuren
en l’informe emès per l’Institut Municipal d’Urbanisme
de data 10 d’abril de 2000 i que es dóna per repro-
duït. Esmenar, 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 economicoadmi-
nistratives particulars en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Europea. Aprovar definitivament els plecs de
clàusules administratives particulars i de clàusules
tècniques particulars que regularà l’esmentat contrac-
te, amb les modificacions introduïdes de conformitat
amb el resultat de la informació pública, d’acord amb
els articles 242 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya, i 232 del Reglament
d’organització, activitats i serveis dels ens locals. Pu-
blicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.

El Sr. Santiburcio dóna el torn de paraula al Sr.
Puigdollers, el qual indica que es tracta de la
modificació d’un acord adoptat molt recentment per
a la convocatòria d’un concurs públic per a l’ex-
propiació d’uns solars al Poblenou per a la construc-
ció d’habitatges de preu taxat. Comenta que, a més
de les al·legacions de CiU, també hi figuren les dels
propietaris del solar afectats, entre altres, que fan re-
ferència a la possibilitat de ser ells mateixos els pro-
motors dels habitatges. Acaba la seva intervenció
dient que en la desestimació d’al·legacions només hi
han trobat arguments tècnics, mentre que ells fan un
plantejament polític que es basa en el fet que, si el
govern municipal i el conjunt de les forces polítiques
de l’ajuntament arriben a la conclusió que a la ciutat
de Barcelona fan falta habitatges de preu taxat per a
joves i es disposa, alhora, dels terrenys on fer-los, no
té sentit no emprar aquesta via.

El Sr. Álvarez manifesta el seu acord amb, però no
estan conformes amb la manera de dur a terme la
operació. Entén que és més fàcil endegar una
expropiació directa i que la construcció la faci el
Patronat Municipal de l’Habitatge. D’aquesta manera,
considera que el veïns tindrien la seguretat que es
vetlla pels seus drets, més que no pas si es deixa a
mans d’una entitat privada. Hi afegeix que no entén
els motius pels quals es va declarar desert el concurs
anterior i se’n convoca un de nou, fet que recollien les
al·legacions presentades pel seu Grup, i a les quals
encara no s’ha donat resposta.

Seguidament, el Sr. Santiburcio contesta que el
Patronat Municipal de l’Habitatge fa habitatges de
lloguer per a joves per la raó que rep el sòl
gratuïtament per part de l’Ajuntament i que, en aquest
cas, el sòl s’ha d’adquirir. Manifesta que ja va explicar
exhaustivament el perquè del canvi en el Plenari i
que el model que ara s’utilitza ja estava previst. Indi-
ca, també, que una cosa és el model de gestió urba-
nística i, per tant, que hi hagi una concessió adminis-
trativa per a un procés expropiatori fet per un privat i
una altra cosa és la destinació que es doni a aquest
sòl expropiat. El problema no rau en si és públic o pri-
vat, sinó en la política general d’habitatge.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV i IC-V, el posicionament contrari de
CiU i la reserva del PP.

PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS

Del Grup Municipal Popular
Diverses qüestions relatives a la decisió presa per

l’equip de govern i la Generalitat en relació a cercar
solucions alternatives al cobriment del tram de la
Gran Via entre la plaça de les Glòries i Sant Adrià.

El Sr. Álvarez diu que la primera pregunta la van
presentar en tenir coneixement per la premsa de
l’acord entre Generalitat i Ajuntament respecte al
cobriment de la Gran Via al Districte de Sant Martí.
Donat que el mes passat no es va convocar aques-
ta Comissió, i que el contingut del Pla s’ha fet pú-
blic durant aquest mes i mig transcorregut, addueix
que la pregunta ja no té la mateixa significació que
quan la van formular. En tot cas, manifesta que fóra
desitjable haver estat informats d’operacions d’a-
questa importància a través de l’Institut Municipal
d’Urbanisme.

El Sr. Santiburcio li respon que, el mateix dia en
què van acordar el projecte amb els veïns i la
Generalitat, van enviar un document al president del
seu Grup i al de CiU per al seu coneixement, i
manifesta que va posar a la seva disposició els
serveis de l’IMU perquè els informessin del projecte.
Considera que el tema clau d’aquest concepte és la
valoració de la qualitat de vida que el cobriment
suposa per als veïns i valorar, alhora, la seguretat
dels conductors.

Es dóna per tractada.
Diverses qüestions sobre l’accés a la nova passa-

rel·la elevada de la plaça de Cerdà.
El Sr. Santiburcio indica que es poden tractar

conjuntament les preguntes formulades pels grups
del PP i de CiU, ja que es refereixen ambdues a la
passarel·la de la plaça de Cerdà.

El Sr. Álvarez manifesta la seva sorpresa arran la
informació rebuda sobre el fet que la plaça de Cerdà
no complia la normativa vigent respecte a les bar-
reres arquitectòniques, denunciada per l’associació
de persones amb disminució de Sants-Montjuïc, so-
bretot tenint en compte la importat despesa que es va
esmerçar en la seva remodelació. Demana, per tant,
una explicació dels motius pels quals no es va tenir
en compte la supressió de barreres arquitectòniques
en el moment de la construcció i quines solucions
posteriors s’hi han trobat.

El Sr. Puigdollers s’expressa en el mateix sentit i
considera un contrasentit que es publiqués a la
premsa l’opinió de la presidenta de l’associació de
persones amb disminució de Sants-Montjuïc sobre
aquest tema i el fet que, en el mateix moment, el Sr.
Casas manifestés en un roda de premsa que el 2006
haurien desaparegut totes les barreres arquitectò-
niques de la ciutat. Per tant, demana una resposta al
fet que en les obres de nova planta encara no estigui
resolta aquesta situació.

El Sr. Santiburcio respon a les dues preguntes i
manifesta que el servei que ha treballat en el procés
de les obres de la plaça de Cerdà, ha vigilat tots els
temes d’execució d’obra quant a aplicació de la llei.
Considera que es tracta d’una obra de gran
magnitud, i que ha quedat prou ben resolta.

Ofereix als representats dels dos grups municipals
examinar l’informe emès al respecte on es fan diver-
ses propostes per resoldre els problemes que han
anat sorgint.
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Arribats a aquest punt el Sr. Álvarez pregunta si ja
està feta la recepció de l’obra per part de l’Ajun-
tament, a la qual cosa el president de la Comissió li
respon que no i que encara no hi ha una data fixada.

El Sr. Puigdollers considera que no se li ha respost
per què no s’ha complert la legislació vigent quant a
les barreres arquitectòniques i destaca que li sembla
incongruent manifestar la voluntat política de solucio-
nar aquest problema i que, d’altra banda, les obres
noves encara no s’hi adaptin.

Es dóna per tractada.
Del Grup Municipal de Convergència i Unió
Diverses qüestions sobre l’accés a la nova pas-

sarel·la elevada de la plaça de Cerdà.
Es dóna per tractada.

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
trenta dies perquè puguin formular-s’hi al·legacions; i,
per al cas que no se n’hi formulin, tenir-lo per aprovat
definitivament.

El Sr. Casas indica que l’expedient formula una
proposta de modificació que incideix en l’aparcament
destinat a autocars turístics projectat perquè la
infraestructura viària de la zona –carrers molt estrets–
no sembla la més adient.

Intervé el Sr. Cornet, el qual demana si l’Ajun-
tament s’ha plantejat una altra solució per a la proble-
màtica que suposa l’aparcament d’autobusos i, si
s’ha fet, quins criteris s’han seguit.

En aquest sentit també toca el tema de les zones
de càrrega i descàrrega del mercat.

El Sr. Casas li respon que no s’han modificat les
zones de càrrega i descàrrega i, pel que fa a l’apar-
cament, manifesta que la solució s’adapta al projecte
arquitectònic. Confia que la proposta, ja plantejada
amb anterioritat, d’ubicar l’aparcament al passeig de
Circumval·lació i l’estació de rodalies sigui la més en-
certada una vegada s’aprovi el planejament de la
peça en qüestió.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V i CiU i la reserva del PP.

Districte de Ciutat Vella

Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de
la Carta de Barcelona, el Pla especial de modificació
de l’ordenació de la prolongació de l’avinguda de
Francesc Cambó, promogut pel Patronat Municipal
de l’Habitatge, amb els ajustos a que fa referència
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 dels Flas-
saders i Rodalies, per la Sra. Carme Serarols i 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 restants

punts, tot això de conformitat amb l’informe anterior-
ment esmentat.

El president de la Comissió destaca que, en aquest
cas també, es tracta d’un ajust molt concret: man-
tenint el mateix sostre, ajustar els límits de l’edificació
que ocuparà menys espai públic.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV, IC-V i CiU i la reserva del PP.

Districte de l’Eixample

Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta de Barcelona, la Modificació puntual
de les Normes urbanístiques del Pla General Metro-
polità per a l’adequació del règim urbanístic del con-
junt especial de l’Eixample: creació de la qualificació
13 Eixample, d’iniciativa municipal; i exposar-la al pú-
blic pel termini d’un mes.

Es decideix fer la presentació conjunta dels punts 7
i 8 de l’ordre del dia.

El gerent d’Urbanisme, Sr. García-Bragado, expli-
ca la proposta, que consisteix en la creació d’una
subzona denominada 13-E que modifiqui el Pla Ge-
neral Metropolità quant a la possibilitat d’edificació
en interiors d’illa, ja prevista en la modificació del
PGM de l’any 1976. Fent un repàs retrospectiu, re-
corda que l’Ordenança de rehabilitació i millora de
l’Eixample de l’any 1986 va limitar aquest dret en
una vegada i mitja la profunditat de l’edificació i obli-
gava a deixar lliure l’interior d’illa. Posteriorment es
va tramitar un pla especial que pretenia l’obtenció
dels interiors d’illa mitjançant mecanismes de cessió
obligatòria en situacions determinades, com ara en
els casos en què es procedís a la remodelació d’edi-
ficis. Indica que aquesta regulació, aprovada l’any
1994, va ser anul·lada pels tribunals i, per aquest
motiu, avui es proposa la present modificació. En un
intent de regular amb més precisió aquesta normati-
va impugnada, el que ara es proposa és l’adopció
d’un seguit de mesures que consisteixen a impedir
l’edificació en interior d’illa més enllà de la vegada i
mitja la profunditat edificable –24 + 18–, el manteni-
ment de sòl privat en l’interior i la previsió d’un règim
transitori en les situacions que l’edificació superi
aquesta vegada i mitja per poder autoritzar determi-
nades actuacions que suposin la reutilització dels
espais que ja existeixen. Finalment, es preveu que,
a través d’un pla especial de reforma interior, es pu-
guin establir els mecanismes per a l’obtenció de l’in-
terior d’illa.

Resumeix que es tracta de treballar amb un règim
urbanístic en part existent, però que planteja proble-
mes d’interpretació a l’hora de seva aplicació.

Tot seguit, es passa a presentar el punt 8.
Es dictamina amb el posicionament favorable del

PSC, ERC-EV, IC-V i PP, i la reserva de CiU.
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; sus-
pendre l’atorgament de llicències pel termini d’un
any, en l’àmbit del Districte de l’Eixample, per a la
implantació de les noves activitats que figuren en el
projecte de modificació puntual de l’Ordenança es-
mentada, i exposar-la al públic pel termini de tren-
ta dies.
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El Sr. García-Bragado, referint-se al règim d’usos
de la proposta número 8 de l’ordre del dia, manifesta
que intenta evitar la concentració de determinades
activitats en establiments de pública concurrència
–màquines recreatives, espectacles, activitats musi-
cals i activitats vinculades amb la pornografia– al
Districte.

El Sr. Casas intervé per matisar que aquestes
activitats podran tenir regulació sempre que respectin
una distància de quatre-cents metres amb activitats
del mateix tipus, o bé sempre que no estiguin a
menys distància de l’establerta en l’actual regulació
d’establiments de concurrència pública de centres
culturals, religiosos o formatius.

La regidora del Districte, Sra. Ortega, es refereix al
punt setè de l’ordre del dia i avança la reserva de vot
del seu Grup per poder estudiar millor el tema.
Recorda que ja havien advertit de la il·legalitat
d’aquest punt de l’Ordenança i, arran de la sentència
impugnatòria, en el mandat anterior el seu Grup va
impulsar-ne una modificació.

Pel que fa al punt vuitè, avança el vot afirmatiu, i
esmenta la coherència d’aquest posicionament
al·legant que en un plenari anterior ja havien demanat
la regulació d’un pla d’usos per a aquest tipus
d’establiments que darrerament han proliferat al
Districte. Diu, també, que seu Grup presentarà
al·legacions perquè considera poc ambiciosa la modi-
ficació. Finalment, demana, per què s’ha trigat tant a
plantejar-lo.

El Sr. Álvarez, respecte al punt número 7, mani-
festa que el seu Grup també va advertir que no s’ac-
tuava correctament des del punt de vista normatiu i
que calia fer una modificació del PGM per adequar
l’edificació en interiors d’illa.

També avança el vot favorable en el punt vuitè
perquè entenen que és positiva la suspensió de
noves activitats mentre s’espera la modificació de
l’Ordenança, tot i que manifesta la seva preocupació
per l’aplicació i control correcte i efectiu de la norma-
tiva. Il·lustra el que acaba de dir amb el tema dels
after-hours existents a la ciutat, dels quals només n’hi
ha un de legalitzat i la resta són establiments absolu-
tament incontrolats pel que fa a l’activitat i als horaris
de tancament.

La Sra. San Miguel respon a la qüestió de la
tardança en el plantejament de modificació de l’orde-
nança esmentat per la Sra. Ortega indicant-li que la
solució adoptada, la modificació de l’Ordenança, as-
segura més rapidesa i eficiència que un pla d’usos.
Al·lega que també se’ls va dir que era convenient no
suspendre les llicències fins que no es pogués apro-
var aquesta modificació per evitar, precisament, la
demanda d’obertura d’aquesta mena d’establiments.

Arran dels aclariments de la Sra. San Miguel, inter-
vé el Sr. Narváez, el qual rebat el fet que els vulgui
donar lliçons de responsabilitat política, i recorda que
el Grup municipal de CiU ha tingut molts anys regi-
dors-presidents al Districte de l’Eixample i, per tant,
també haurien pogut prendre, fa temps, alguna mesu-
ra en aquest sentit.

El Sr. Miró intervé per fer dues observacions: d’una
banda indica que, des d’una posició minoritària com
la seva, és molt difícil intentar col·laborar amb l’equip
de govern, sobretot des d’un Districte; d’altra banda,
manifesta que l’establiment del carrer Bailén, deto-
nant de les presses actuals, s’ha muntat recentment, i

addueix que si es mouen de pressa i rectifiquen és
perquè els veïns hi han intervingut.

El Sr. Narváez recorda que va ser la Sra. Ortega
qui va signar el permís d’obertura de Bailén 22, a la
qual cosa el Sr. Miró respon que el problema no és el
permís, sinó cap a on deriva l’activitat i que, això, és
problema de manca de control i vigilància i, en aquest
sentit es remet a l’apreciació feta pel Sr. Álvarez
sobre els after-hours.

El Sr. Puigdollers matisa que el Sr. Narváez no és
el més indicat per parlar d’aquest assumpte, ja que si
hi ha un Districte que es caracteritza per donar
llicències d’obertura per a un ús determinat que no es
compleix és el de Sant Martí.

El Sr. Álvarez considera positiva la normativa, però
insisteix a preguntar a la Sra. San Miguel sobre l’exis-
tència d’after-hours al Districte de l’Eixample. Davant
aquesta consideració, la Sra. San Miguel nega l’exis-
tència d’aquests locals al Districte, bàsicament perquè
no se’ls pot donar permís d’obertura com a tals per
prohibició expressa de la Generalitat. Manifesta que al
Districte no existeix altra cosa que incompliment d’ho-
raris o d’activitat que, d’altra banda, generen tot un se-
guit d’expedients i sancions.

Tanca el torn d’intervencions el Sr. Portabella, el
qual reprèn el tema amb la consideració que la
modificació ha estat perfectament explicada, i amb
l’antelació suficient, a tots els Grups, per la qual cosa
entén que el debat que ara s’està produint és
extemporani.

El Sr. Miró fa un incís per recordar al Sr. Portabella
que el seu Grup col·labora fent oposició de dues
maneres fonamentalment: controlant l’actuació del
govern i proposant mesures alternatives, alhora que,
en moltes ocasions intenten assolir el consens. De
tota manera, vol deixar clar que la voluntat de
col·laboració no passa per silenciar els errors
comesos pel govern de la ciutat, sinó evidenciar-los,
cosa que considera un fet positiu.

Es dictamina amb el posicionament favorable de
tots els Grups polítics.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article
66.3 de la Carta de Barcelona, la modificació del Pla
General Metropolità en el sector de l’entorn del carrer
Anglesola, d’iniciativa municipal; suspendre l’ator-
gament de llicències de parcel·lació, de terrenys d’e-
dificació, de reforma, o rehabilitació, d’enderroca-
ment, d’instal·lació o ampliació d’activitats, o d’usos
concrets pel termini de dos anys en l’àmbit de la mo-
dificació del Pla General, i exposar-la al públic pel ter-
mini d’un mes.

El president comunica que es retira.

Districte de Gràcia

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

Es dictamina amb el posicionament favorable del
tots els Grups polítics.
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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’Urbanisme de Catalunya en la sessió celebrada el
dia 21 de febrer de 2000.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
tots els Grups polítics.

Districte de Sant Martí

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

Es dictamina amb el posicionament favorable del
tots els Grups polítics.

Aprovar provisionalment, de conformitat amb els
articles 11.1.j i 66.3 de la Carta de Barcelona, la
Modificació del Pla General Metropolità per a la reno-
vació de les àrees industrials del Poblenou –Districte
d’Activitats 22@BCN–, d’iniciativa municipal; donar
conformitat a l’informe dels Serveis de Planejament
de 5 d’abril de 2000 i resoldre les al·legacions pre-
sentades en el tràmit d’exposició pública de l’aprova-
ció inicial; i trametre l’expedient a l’òrgan competent
de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprova-
ció definitiva.

Presenta aquest punt el Sr. García-Bragado que fa
una àmplia exposició respecte a la modificació del
PGM per a la renovació de les àrees industrials del
Poblenou-Districte d’Activitats 22@BCN, recordant
que el Consell Municipal, per acord de 22 de
desembre de 1999, va aprovar inicialment aquesta
modificació, i assenyala que l’exposició al públic, pel
termini de dos mesos, es va iniciar amb la publicació
d’aquest anunci en data 25 de desembre de 1999 en
el BOP i en diversos diaris.

Continua fent una valoració del tràmit d’exposició al
públic i dels informes emesos, i manifesta que durant
el termini d’informació pública han estat presentades
260 al·legacions, 3 per part dels Grups polítics (Grup
municipal d’ERC-EV, Grup municipal de CiU i Grup
Municipal Popular), 8 per part de diferents entitats i as-
sociacions (Renfe, Cooperativa d’Habitatges Por Font i
Cooperativa d’Habitatges Projecte Habitat 2000, Coo-
perativa d’Habitatges Promocop, SCCL, Associació
d’Empresaris d’Hosteleria Nou Poblenou, Associació
de Veïns i Veïnes del Poblenou, Comissió d’afectats
pel Pla 22@BCN, Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona, Centre social Diagonal-Poblenou, Coo-
perativa d’Habitatges Montseny i Cooperatives de
Vivendes Sagrat Cor, i 240 al·legacions per part de di-
versos particulars, dels quals 83 demanen la inclusió
en la modificació del PGM per desafectar els habi-
tatges qualificats de 6b del carrer de Bilbao, núms.
151-153, i carrer de Castella, núms. 30-38, i 110, que
demanen que no es canviï la qualificació urbanística
de 7b a l’avinguda Diagonal-Selva de Mar-Llull.

Continua la seva exposició amb una extensa valo-
ració dels aspectes tècnics i jurídics d’aquestes al·le-

gacions i diu que en relació a l’aprovació inicial, el do-
cument final que se sotmet a aprovació provisional ha
estat convenientment modificat, com a conseqüència
fonamental de les al·legacions formulades i de la in-
corporació de documentació i estudis justificatius,
concretant les modificacions en els termes següents:
assegurament de l’edificació amb destinació a ha-
bitatge de protecció, precisant que haurà de ser exe-
cutada necessàriament quan es porti a terme una
actuació de transformació; no disminució de l’edifi-
cabilitat destinada a les activitats econòmiques que
configuren l’eix vertebrador de la transformació, des-
tinant un coeficient net addicional obligatori de
0,5 m2 st/m2s.; increment dels estàndards de zona
verda i equipament; delimitació de dos nous àmbits
de transformació: Perú-Pere IV i Llull-Pujades ponent;
aprofundiment en la regulació dels usos i les interven-
cions en matèria d’obres en els edificis existents, per
tal de facilitar la concessió de les llicències correspo-
nents sense necessitat de nou planejament de des-
envolupament; regulació de la intervenció sobre els
edificis industrials existents consolidats, permetent
que siguin exclosos de forma justificada de les actua-
cions de transformació; limitació dels edificis indus-
trials aptes per allotjar habitatges –lofts–, amb la
provisió que aquests edificis no superaran els
2,2 m2st/m2s.; flexibilització de nous àmbits de trans-
formació, amb manteniment de l’illa Eixample com a
referència bàsica, però amb l’admissió d’ajustos de
l’àmbit de planejament per excloure els fronts
edificatoris i els fronts consolidats; concreció de l’es-
tàndard d’urbanització amb la relació dels serveis ur-
banístics que comprèn la reurbanització i que concre-
tarà el Pla especial d’infraestructures; concreció de
les condicions d’edificació de les actuacions aïllades
d’edificació amb destinació a usos industrials.

Finalment, conclou la seva exposició amb l’explica-
ció de la configuració en l’aspecte organitzatiu de la
Comissió Tècnica que es crearà per informar i orien-
tar, especialment en els aspectes arquitectònics, els
plans i projectes públics i privats, així com l’òrgan de
gestió, que per al desenvolupament i execució de to-
tes aquestes actuacions urbanístiques es crearà mit-
jançant la constitució d’una societat privada munici-
pal, que amb posterioritat es transformarà en una
societat mixta, i fent referència al Pla d’etapes, usos,
activitats, càrregues –amb explicació de les obres
d’urbanització, cessions d’equipaments etc.–, superfí-
cies i costos, infraestructures –de mobilitat interna,
vinculades al sistema energètic, de comunicació, en
espai públic i privat, vinculades al sistema de recolli-
da selectiva i recuperació de residus etc.– edificabi-
litat i càrregues, comprometent-se, donat l’ampli con-
tingut d’aquesta exposició, a facilitar una còpia amb
els gràfics corresponents i estudis econòmics als
Grups municipals.

Seguidament, intervé el Sr. Puigdollers, el qual
agraeix l’exposició del Sr. García-Bragado i agraeix
per avançat l’obtenció d’una còpia de la documen-
tació que ha emprat el gerent d’Urbanisme en la seva
exposició per la seva claredat.

Diu que tenen certa dificultat, ara com ara, per a
interpretar la normativa proposada per a aprovació
provisional, sobretot de cara a saber quines són les
al·legacions que han estat acceptades. Considera,
com molt bé ha dit el Sr. Casas, que avui es tracta un
tema d’importància cabdal, tot i que manifesta estra-
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nyesa pel fet que un Grup de l’equip de govern
–ERC– hi hagi hagut de presentar al·legacions, supo-
sa que admeses, i una de les quals comparteix el seu
grup.

Quant als temes que valoren positivament en l’inici
d’aquest procés, esmenta la voluntat de constituir una
empresa mixta per gestionar la modificació. Una
segona qüestió amb la que estan absolutament
d’acord és la confirmació que tots habitatges que van
quedar fora de l’ordenació l’any 1976, amb l’apro-
vació definitiva de la modificació, hi quedaran com-
presos.

Indica, però, que hi ha un tema que els preocupa i
és el fet que en la documentació per a l’aprovació
inicial hi constava un annex amb un llistat de pro-
pietaris dels béns immobles inclosos en l’ordenació i
que ha desaparegut en l’aprovació provisional, on,
en canvi, es fa referència a un plànol que no queda
prou clar.

Diu que lamenta que no s’hagin acceptat les al·le-
gacions del seu Grup quant a l’ampliació de l’àmbit
d’actuació urbanística per a resoldre dos problemes
que tenen el seu origen en el PGM de 1976. Un fa re-
ferència al grup d’habitatges Civit, afectats en una
part de zona verda. Un altre incideix en l’àmbit de
suspensió de llicències, que ells demanaven que
afectés la globalitat i no només els àmbits de transfor-
mació preferent.

Considera que el pla urbanístic modifica els usos
que el PGM preveia en el 22-A (zona industrial) a
22@ i el 7-A es requalifica a 7@, cosa que és molt
important perquè es modifiquen usos i es generen
grans plusvàlues; motiu pel qual el seu Grup es
posiciona contràriament.

Un altre tema clau és que, tenint en compte aquest
volum de plusvàlues que generarà la modificació, té
sentit que hi hagi finançament municipal donat que hi
ha serveis municipals i que se’ls ha dit que en pla
d’infraestructures ja es preveurà, però el fet és que
entre l’aprovació inicial i la provisional no s’ha
avançat gens en el terreny dels compromisos eco-
nòmics.

Es refereix, també, al fet que la qualificació 22-A
(zona industrial) prohibeix en la normativa l’ús lúdic,
i els preocupa que amb aquesta modificació –la
requalificació a 22@–, l’autoritat municipal no podrà
denegar llicències d’ús recreatiu. Una altra qüestió
que vol fer palesa és que a través d’aquesta modifi-
cació es permet la construcció d’habitatges tipus loft,
cosa amb què estan d’acord en el cas d’edificis amb
valor històric però no en el cas de la legalització, a
l’empar d’aquesta modificació, dels lofts construïts
il·legalment.

Vol deixar clar que un dels fets clau entre l’apro-
vació inicial i la provisional, i que consideren de tot
punt inacceptable, és l’augment espectacular de l’e-
dificabilitat –de 2 a 3,5 m2–. Entén que en aquest lap-
se de temps s’ha produït una modificació substancial
del pla, ja que es modifica l’àmbit. Incideix també en
les alçades, que quedaven regulades amb l’edifica-
bilitat màxima, i que ara, amb l’increment, ha quedat
modificada.

Manifesta una gran preocupació, en definitiva, per
dos fets que s’han produït durant la tramitació del pla:
que a través d’aquesta modificació s’aprofiti per lega-
litzar construccions il·legals; i el plegament del govern
municipal a les exigències dels promotors urbanístics.

Intervé seguidament el Sr. Álvarez, el qual anuncia
la reserva de vot del seu Grup, bàsicament per la
manca de temps de poder estudiar les respostes a
les al·legacions donades per la Gerència d’Urbanis-
me. Indica que la voluntat del Grup Popular era arri-
bar al consens per recolzar aquesta modificació, amb
la filosofia de la qual estan plenament d’acord, però
que hi ha un seguit de qüestions que no veuen cla-
res, motiu pel qual van presentar divuit al·legacions al
document d’aprovació inicial.

Esmenta tot seguit els punts en què posaven l’ac-
cent aquestes al·legacions entre els quals hi ha els
equipaments de barri, i la compatibilitat dels usos lú-
dics amb les activitats econòmiques generades per
les noves tecnologies. Ben al contrari, es manifesta
plenament d’acord amb la legalització dels habitatges
actuals –tot i que considera la legalització dels lofts
existents d’una manera molt restrictiva–, i amb l’aug-
ment de l’edificabilitat per cobrir el dèficit d’habitatge
a preu assequible. Quant a l’òrgan de gestió, el seu
Grup també va demanar la creació d’una societat
mixta, tot i que planteja el dubte de la configuració del
sector privat que l’ha de subscriure. Igualment, consi-
deren insuficient l’estudi economicofinancer i, de la
mateixa manera que el Grup de CiU, entenen que
fóra bo que hi hagués finançament municipal.

Recorda, també, que el seu Grup va demanar l’em-
plaçament en aquesta zona del Museu de la Indústria
com a punt de centralitat i de referència amb un clar
simbolisme històric.

Finalment, sol·licita que se’ls faci arribar còpia de la
documentació emprada pel Sr. García-Bragado per a
la seva exposició de la modificació, i avança la
reserva positiva de vot fins a la celebració de la Junta
de Portaveus.

Tot seguit intervé el Sr. Forradellas per introduir un
seguit d’elements que considera importants, i subrat-
lla el fet que aquesta proposta prové de la legislatura
anterior i que la proposta actual és substancialment
millor, ja que tanca la porta definitivament a la re-
qualificació global a zona residencial, cosa que hauria
deixat les portes obertes a les activitats especulati-
ves. D’altra banda, creu que la transformació propo-
sada al Poblenou està en la línia d’un determinat mo-
del de ciutat.

Remarca la importància de la presència de la
iniciativa pública i que en l’instrument de gestió hi
hauria d’haver una implicació directa de l’Ajuntament
des del punt de vista del finançament.

Subratlla que, entre les al·legacions presentades,
s’ha de posar una cura especial en les de les entitats
veïnals, sobretot pel fet que presenten un seguit de
qüestions fàcilment incorporables i tranquil·litzadores
per als veïns de la zona. També considera molt
important el pla d’equipaments, molt necessari per al
conjunt de la ciutat. Destaca també com a essencials
els mecanismes de consulta i participació de cara al
bon desenvolupament del pla, i entén, donat el caire
innovador i imaginatiu del pla, que queden molts
punts per aclarir i perfilar de manera que no quedi
encallat per problemes tècnics o legals.

Quant als lofts es manifesta absolutament d’a-
cord amb les posicions intransigents amb la il·le-
galitat de determinades construccions i que, a par-
tir d’ara, s’estableixi una normativa acotada per
determinades característiques que en permetin la
legalització.
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Pel que fa als equipaments qualificats amb 7@, de-
mana la supressió d’un apartat de la memòria que fa
referència a les activitats productives privades rela-
cionades amb les tecnologies de la comunicació i el
coneixement a l’article 13, ja que podria ser equívoc.

Una altra qüestió a què es refereix i que considera
que fóra positiva seria establir una certa flexibilitat en
els criteris de cessió de zona verda segons l’edifi-
cabilitat. Es manifesta partidari, també, de limitar el
nombre d’hotels.

Finalment, donada la importància del pla, consi-
dera que la legislació urbanística de Catalunya hauria
de preveure la possibilitat que la proposta de cessió
d’un 10% de sòl urbà no plantegés cap problema.

Per acabar, diu que la proposta de qualificació
22@ del Poblenou és un pla que, per la seva trans-
cendència, mereix una consideració especial per part
de l’Ajuntament i de les altres Administracions.

El Sr. Narváez intervé per puntualitzar algunes de
les apreciacions del Sr. Puigdollers i que fan referència
als habitatges del Grup Civit, indica que la qualificació
de zona verda de 98 habitatges també els va sorpren-
dre i que els van intentar integrar a la qualificació 22@,
que no ha estat possible ja que només comprèn els
qualificats amb 22-A. De tota manera, explica que els
serveis de gestió urbanística estudien la manera de le-
galitzar aquests habitatges. Quant al centre de barri de
Diagonal Mar, en el pla d’acció municipal està previst
pressupost per a la seva construcció.

Seguidament, esmenta el tema dels lofts i conside-
ra que n’hi ha d’il·legalitzables, ja que estan afectats
per problemes d’edificabilitat, tot i que pensa que
s’haurà d’endegar una batalla legal –molts estan de-
clarats com a domicili particular–, i que serà molt difí-
cil poder-los enderrocar.

Pel que fa al pla d’usos lúdics, considera que s’ha
de discriminar quina mena d’ús lúdic es tracta, ja que
no és el mateix una discoteca que un parc recreatiu
infantil.

El Sr. Forradellas fa un breu incís arran d’una
apreciació del Sr. Álvarez sobre la manca de consens
fins i tot en l’equip de govern, segons ha entès des-
prés de la seva intervenció, i li respon que no consi-
dera insòlit el fet que hagi plantejat modificacions per-
què no les considera discrepants, sinó més aviat que
milloren en conjunt la proposta.

Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. Puigdo-
llers sobre la flexibilitat en la cessió de zones verdes
per edificació a què s’ha referit, explica que només es
referia a criteris de cessió possibles que poguessin
servir per a afavorir diverses tipologies d’habitatge.

Tanca aquest debat el Sr. Casas i matisa que la
constitució de la societat mixta encara no s’ha
configurat legalment amb una aprovació per part del
govern municipal i els òrgans de govern, on es defini-
rà clarament qui la podrà constituir una vegada feta la
transformació.

Respon a la preocupació manifestada pels Grups
Municipals sobre el tema dels lofts dient que,
d’entrada, tots els expedients sancionadors estan en
tràmit i que aquells que hagin incorregut en qualsevol
irregularitat n’hauran de respondre i ajustar-se als
usos permesos per la qualificació 22@.

Pel que fa a l’àmbit indica que és el mateix i que no
ha variat, i que l’increment es deu al fet que el mesu-
rament havia deixat fora els espais de viari que ara
s’hi han afegit.

Subscriu les apreciacions del Sr. Forradellas quant
a la cessió del 10% de sòl urbà i remarca, quant al
tema de l’habitatge, que el 0,5 de sostre afegit serà
per a habitatges de protecció.

Es dictamina amb el posicionament favorable del
PSC, ERC-EV i IC-V, i la reserva de CiU i PP.

INFORME

La mobilitat en el Sistema Metropolità de Transport
Públic Col·lectiu.

El Sr. Casas manifesta que aquest informe es
presentarà en el proper Consell Plenari i que ha estat
elaborat conjuntament amb la Regidora responsable
de Seguretat i Mobilitat.

La Sra. San Miguel explica els indicadors i paràme-
tres que han servit de base per a la realització d’a-
quest informe. Respecte al primer objectiu de millora
de la seguretat viària, dels usuaris de les diferents
modalitats de transport, diu que l’indicador de l’ac-
cidentalitat ha pujat el 1999, d’un 5,3% a Barcelona,
si es compara amb l’any 1998, amb un total de 50
víctimes mortals, és a dir, quatre més. Explica, fent la
comparació amb la resta de l’Estat Espanyol, que
s’aprecia un increment des de l’any 1995, sent cau-
ses dels accidents l’excés de velocitat –són els més
greus– i els atropellaments, amb un total de 26 via-
nants atropellats. També destaca que la segona cau-
sa d’accidentalitat afecta els motoristes.

El segon objectiu es concreta a aconseguir un
transport públic de qualitat i integrat. Els indicadors
posen de manifest que el 28% dels viatges en
transport públic ja són integrats en aquests moments,
i que existeix una tendència creixent en el nombre de
viatges, que l’últim any s’ha incrementat d’un 2,3%,
juntament amb un increment de l’oferta d’un 2,23%
de places quilòmetre. Esmenta, també, l’ampliació de
l’horari del metro els caps de setmana, i la freqüència
dels autobusos, cosa que representa que un 47% de
les línies i el 78% del passatge gaudeixen d’una fre-
qüència inferior a 10 minuts. Pel que fa al carril-bus,
diu que n’hi ha 71,1 km i que el grau de satisfacció
del transport públic manifestat pels usuaris és notable
en aquest aspecte.

Respecte al tercer objectiu, que és disminuir la
contaminació causada pel trànsit i promoure l’ús de
carburant menys contaminant, explica que s’ha
observat una tendència a la baixa dels índexs de
contaminació atmosfèrica, tant per partícules com per
diòxid de nitrògen.

En el tema dels sorolls s’observa que entre els
punts que estaven millor i els que estaven pitjor de
Barcelona disminueixen les diferències: n’hi ha una
majoria que pateix un grau tolerable de contaminació
acústica, però que s’hauria de millorar, tot i que, des
de l’any 1990 al 1997, hi ha menys punts que no han
millorat, i un 49% en condicions mitjanes.

Pel que fa a les velocitats del trànsit, explica que
existeix una repercussió provocada per l’increment
del parc mòbil a Barcelona, que ha augmentat d’un
2,5%, mentre que els vehicles comercials i les motos
solament d’un 5%, que en comparació amb la pro-
víncia s’ha incrementat d’un 4,5% com a conseqüèn-
cia de l’increment d’un 20% de matriculació.

Seguidament, fa una comparació de l’evolució del
parc mòbil, amb la matriculació en el cas dels cotxes,
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i respecte al PIB que en els darrers anys ha pujat en
d’un 16% ó d’un 17%. Continua la seva exposició
assenyalant que els desplaçaments a Barcelona
ciutat han crescut d’un 6%, si es parla d’intensitats
mitjanes, i s’observa que, a partir de l’any 1995, es
mantenen estables. Recorda que l’any 1992 hi ha la
posada en marxa de les rondes a Barcelona, cosa
que incrementa els accessos dels cotxes a les ron-
des i, a canvi, disminueix la circulació per les vies
principals.

Respecte a l’increment del transport públic i del
privat, destaca que la tendència des de l’any 1994 és
l’increment de l’ús del transport públic en detriment
del privat, que el darrer any es tradueix en un
increment del transport públic del 2,3%, mentre que i
l’increment d’ús del transport privat és d’un 0,7%. Per
aquest motiu, si es comparen els viatges d’accés a
Barcelona, s’aprecia una tendència d’increment en el
transport públic: els últims set anys hi ha un
increment d’un 25%, mentre que la intensitat mitjana
s’ha incrementat d’un 15%.

Continua dient que, pel que fa a la distribució
horària del trànsit des de l’any 1980 al 1998, ha existit
una distribució homogènia dels desplaçaments per la
ciutat. Hi havia una punta d’afluència a les 8 del matí,
des de les 10 a les 11 baixava, i pujava el migdia i a
la nit, en canvi en l’actualitat, gairebé no existeixen
puntes de trànsit, però tanmateix s’està tot el dia amb
més ocupació; i en el tema del transport públic, referit
al metro, s’observa que hi ha una punta important a
les 8 del matí, i una baixa a mig matí.

La velocitat, respecte a Barcelona i rondes és
d’una mitjana entre 39,8 o 40 km/h.. En concret, a
Barcelona sense rondes, s’està en una mitjana de 20
km/h., amb una lleugera tendència a la baixa, però si
s’analitza l’interior de la ciutat s’observa que la
velocitat mitjana a les vies internes està entre 16 i 17
km/h. des de l’any 1991. En el cas de l’autobús
s’observa una lleugera tendència a la baixa, situada a
12,6 km/h., i que si es parla d’hores puntes, ha pujat
la velocitat dels autobusos gràcies al carril-bus, la
qual cosa encara passa més en el cas del taxi amb
un 21,8 km/h. de velocitat mitjana.

En el tema de la superfície de l’espai per a
vianants, explica que el 36% dels desplaçaments de
la ciutat es fan a peu –índex més alt que a altres
ciutats–, i que el 74% són de vianants més que de
conductors i va en augment; actualment existeixen
325 carrers amb preferència per a vianants, ubicats
fonamentalment en els cascos antics, i 45 punts de
control automàtic d’accés amb pilons, i que l’espai
que s’ha guanyat per als vianants des del 1996 és de
400.000 m2.

Pel que fa a l’objectiu de fomentar els viatges a peu
i l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport,
la xarxa de carril-bici està en 108,6 km –15,8 més
que l’any 1998-, hi ha un parc mòbil de 200.000
bicicletes a la ciutat.

A continuació explica el setè objectiu que es per-
segueix és aconseguir una distribució urbana de mer-
caderies i productes àgil i ordenada. Assenyala
que, segons els indicadors del total de desplaça-
ments de vehicles a la ciutat de Barcelona, el 17,4%
corresponen a vehicles comercials, que fan 400.000
desplaçaments en un dia laborable. Respecte al parc
de camions, indica que ha augmentat d’un 5% l’últim
any, amb un total de 346.000 vehicles.

Comenta també l’objectiu vuitè, que consisteix a
millorar la formació i la informació de la ciutadania i la
senyalització a la via pública. Referint-se als indica-
dors de la posada en marxa de la web del trànsit, ex-
plica que és la més visitada de l’Ajuntament amb
11.500 visites setmanals, alhora que diu que s’ha po-
sat en marxa una nova senyalització informativa amb
284 punts i 1.295 indicacions, i que actualment s’està
treballant en la senyalització per a vianants.

En el tema clau d’augmentar el nombre de places
d’aparcament per cobrir les necessitats de la ciutat,
diu que l’increment del parc mòbil de la ciutat és del
4,3% i que el 45% de desplaçaments dels turismes a
la ciutat els fa gent que no resideix a Barcelona.
Quant a places de pàrquings, manifesta que hi ha
hagut un increment anual del 3,5%, i una disminució
de 6.000 places lliures a la calçada, i també s’han
habilitat 3.250 places noves per a motos a les cal-
çades, així com que s’ha produït un increment del
preu mitjà de les places d’aparcament, que actual-
ment està en una mitjana de 2,7 milions de pessetes.

Acaba la seva exposició dient que les línies de tre-
ball que s’hauran d’adoptar i que explicarà més deta-
lladament en el proper Plenari, consistiran a millorar
la seguretat viària, millorar i estendre el transport pú-
blic, fer més esforços per a la disminució del soroll i la
contaminació deguts al trànsit, ordenar la distribució
urbana de mercaderies, informar el ciutadà de l’estat
del trànsit, fer campanyes de conscienciació per fer
un canvi d’actituds i civisme, i l’aprovació de la Carta
Municipal per a millorar la disciplina.

El Sr. Casas intervé per comentar l’apartat de
transport públic en el document exposat per la Sra.
San Miguel, en el qual es parla de mobilitat, per tant
d’un element bàsic de l’autonomia personal i de funci-
onament dels sistemes econòmic i territorial, expli-
cant les mesures de promoció del transport col·lectiu,
en relació amb el conjunt de l’àmbit metropolità. Ma-
nifesta que en 162 municipis es produeixen 100 mili-
ons de viatges l’any 1999, dels quals el 38% es fa
amb transport públic, i el 62% en transport privat, i
amb aquestes dades s’explica que la diferència del
transport públic a la regió metropolitana està vincula-
da amb la distància en relació al centre de la regió, i
també a la densitat residencial i a l’activitat. El siste-
ma de transport públic que està tutelat per diverses
Administracions (Ajuntament, Entitat Metropolitana
del Transport, altres ajuntaments metropolitans, Ge-
neralitat de Catalunya i Administració de l’Estat), per
tant local, autonòmica i estatal, que amb les seves di-
ferents consideracions, suposa un sistema metropoli-
tà de transport públic gestionat per operadors de
transports diversos (ferroviari, FFCC, metro de Barce-
lona, etc) i operadors de transports de superfície, és
a dir, autobusos, autobusos de l’entitat metropolitana
o autobusos de la Generalitat de Catalunya, i aquest
conjunt de responsables es mouen en el conjunt de
l’àrea metropolitana.

Destaca amb dades l’evolució positiva del transport
en metro i autobús en el conjunt de l’àrea metropolita-
na, i fa referència al conveni vigent amb una dotació
de 44.000 milions de pessetes, aportats 2/3 per la
Generalitat i 1/3 per l’Administració de l’Estat, i a una
previsió d’aportació durant el període 1995 a 1999
entorn de 75.000 milions de pessetes.

Fa menció del contracte programa que fixa el marc
estable dels operadors del transport públic, i que és
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el que planteja el sanejament financer de resultats
dels operadors i el que millora la qualitat de serveis
per reposició d’inversions, contracte que aporta
43.000 milions de pessetes l’any sobre un total
d’ingressos tarifaris de 60.000 milions de pessetes,
que dóna un total de pressupost de transport públic
de 100.000 milions de pessetes.

A continuació explica les línies d’actuació de futur,
especialment el transport públic com a forma relati-
va de mobilitat, les inversions en infraestructures, i
la preservació del medi ambient, amb especial detall
del pla d’infraestructures, que s’està treballant en
l’actualitat.

També explica els estudis que es fan de l’allar-
gament dels transports, de la línia I fins al Prat, i a
l’aeroport per altres mitjans de transport, i comenta
que està pendent de l’adjudicació del traçat del
trambaix.

Finalment, manifesta que s’ha fet una proposta que
ja es va informar en l’anterior Junta de Portaveus
respecte a aquests assumptes i que farà arribar als
grups municipals, ja que contindrà les propostes
d’acord concretes sobre tots aquests temes.

El Sr. Miró troba a faltar referències a les con-
seqüències de la pèrdua de la població de Barcelona
respecte a l’afectació de les entrades a Barcelona i la
mobilitat, per la qual cosa sol·licita les previsions al
respecte que fa sobre aquest assumpte el Govern
Municipal. També demana més homogeneïtat en les
dades sobre el transport públic, tant del metro i l’auto-
bús com de Renfe a fi de fer les comparacions cor-
responents i poder obtenir les conclusions oportunes.
Demana la xifra de ferits i morts, els nivells de sorolls
de les principals vies de la ciutat, així com l’evolució
del transport col·lectiu en l’àmbit intern, i també les no-
ves estratègies d’accés a la ciutat. Pregunta, també, si
s’han previst les intensificacions que es produiran en
llocs concrets de la ciutat com a conseqüència de l’es-
deveniment del 2004 –Centre Lúdic Vall d’Hebron,
Centre Comercial Maquinista i Diagonal Mar–.

Finalment, demana el diagnòstic sobre aquest
tema durant els tres primers mesos d’aquest any amb
la possible incidència que pot tenir com a conse-
qüència de la problemàtica que afecta la Guàrdia
Urbana.

El Sr. Álvarez mostra la seva estranyesa pel fet
que no s’ha convocat la Comissió de Mobilitat que
havia d’haver debatut aquest tema, alhora que troba
a faltar la presència del Sr. Navarro i sol·licita la seva
presència en la pròxima comissió per fer-li algunes
preguntes. Lamenta la manca en l’informe de la
incidència que l’actual problemàtica de la Guàrdia
Urbana pot tenir en el tema de la mobilitat, així com

una valoració del pacte de la mobilitat, el mapa de si-
nistralitat de Barcelona i la previsió del flux de circula-
ció del Barça’2000.

El Sr. Casas es compromet a recollir les peticions
fetes pels grups municipals i incorporar-ne totes les
aportacions que s’estimin convenients.

PRECS I PREGUNTES DELS DIVERSOS GRUPS

Del Grup Municipal de Convergència i Unió
Presentació a tots els Consells Plenaris de Districte

d’un document on s’informi del seguiment dels plans
urbanístics i de les obres al Districte.

El Sr. Puigdollers manifesta que els seu Grup mu-
nicipal ha constatat que al Districte de Sant Martí
es lliuren periòdicament dos documents, el primer
referent al programa de seguiment dels plans urba-
nístics i l’altre per al seguiment de les obres del Dis-
tricte, per la qual cosa sol·licita que aquesta iniciativa
sigui assumida per la totalitat dels Districtes de
Barcelona a fi que aquests documents siguin lliurats
tant als Consellers de Districte com als Regidors ad-
junts, amb temps suficient abans dels Consell Plena-
ris, per al seu estudi.

El Sr. Casas li respon dient que es farà trasllat
d’aquest prec als Districtes, per a la seva resolució
pels òrgans competents.

Quins són els representants de l’Ajuntament de
Barcelona a la comissió de seguiment prevista en el
conveni signat amb l’autoritat portuària de Barcelona
en data 6 de març de 2000.

El Sr. Casas li respon que els representants per
part de l’Ajuntament seran el gerent de Serveis Per-
sonals, Sr. Dalmau, el gerent del Districte de Sants-
Montjuïc, Sr. Puga i el gerent de Serveis Generals
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Sr. Castellví,
aquest últim com a membre observador. Pel que fa
a la representació del Port de Barcelona, seran el di-
rector del Departament d’Economia Financera, Sr.
Asensi, el cap del Gabinet de Director, Sr. Roma-
gosa i també com a membre observador el direc-
tor del Departament de Planificació i Explotació, Sr.
Carbonell.

Del Grup Municipal Popular
Remodelació del nus viari de la plaça de les

Glòries.
A instància del Grup popular es retira aquesta pre-

gunta per ser tractada en la propera comissió.
En no haver-hi altres assumptes per a tractar, la

Presidència aixeca la sessió a les vint hores i trenta
minuts.
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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 del procediment admi-
nistratiu comú, en relació amb els expedients seguits
sota els números 429-430-431/2000 pel Departament
Juridicoadministratiu de l’Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona, sobre renúncia de titularitat de les
parades núms. 156-175 i dipòsit-magatzem núm. 47
del mercat municipal de Sant Martí, es notifica a la ti-
tular de l’autorització d’ús de les parades i el dipòsit-
magatzem esmentats, Sra. M. José Costa i Fernán-
dez, a l’últim domicili conegut de la qual han estat
rebutjades les notificacions que li han estat dirigides,

que el president de l’IMMB, per delegació expressa
de l’Alcaldia en data 13 de setembre de 1999 ha dis-
posat en data 29 de març de 2000:

“Declarar extingida l’autorització que empara l’ús
de les parades núms. 156-175 i del dipòsit-magatzem
núm. 47 del mercat municipal de Sant Martí, a nom
de la senyora M. José Costa i Fernández, per
renúncia expressa i escrita de la mateixa persona, a
l’empara de la lletra a) de l’article 42 de l’Ordenança
de mercats, i deixar les parades i el dipòsit-magatzem
esmentats en situació de vacants i revocades les
autoritzacions d’ús corresponents.”

Barcelona, 3 de maig de 2000. El secretari general,
Francesc Lliset i Borrell.

Altres anuncis

En compliment del que s’estableix en l’article 94.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de

les Administracions públiques, es fa públic que el
gerent municipal, per delegació de l’Alcaldia, en
data 17 d’abril de 2000 (exp. 249/00/99005868 i exp.
250/00/99005869), acordà adjudicar a les empreses
que s’indiquen els contractes següents:

Núm. exp. i contracte Import Descripció Adjudicatari
249/00/99005868 26.320.000 Subministrament de 4.700 parells de sabates Iturri, SA.

tipus blucher per a la GUB, durant els anys
2000 i 2001

250/00/99005869 21.726.800 Subministrament de 5.000 camises blaves de Subministres
màniga curta i màniga llarga per a la GUB, Globals, SL.
durant els anys 2000 i 2001

Barcelona, 5 de maig de 2000. La secretària delegada, Montserrat Oriol i Bellot.

ANUNCIS
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