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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 

MODIFICACIÓ DE L'ART. 30 DE L'ORDENANÇA DE 
MERCATS APROVADA PEL CONSELL PLENARI 
EL 28 DE NOVEMBRE DE 1984 (VIGENT DES DEL 
DIA 27 D'ABRIL DE 1985 SEGONS ANUNCI 
PUBLICAT EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA 
~V{NOA ~-"\~ ~\.. 13\~ ~""'i't;.'i\~~ · 

Article 30. 1. Els drets que corresponguin als ti
tulars de llocs fixes, especials i locals dipòsits dels Mer
cats, es podran cedir a altres persones, sempre que: 

a) El cedent hagi usat legítimament, .durant més 
d'un any, el lloc o local objecte de la cessió. 

b) El cessionari reuneixi les condicions de capaci
tat i idoneïtat previstes legalment i presti les garanties 
exigibles. 

e) Per part de l'Autoritat Municipal competent s'au-

toritzi la cessió, prèvia sol·licitud conjunta del cedent i 
del cessionari, que haurà de portar declaració jurada 
del preu de la cessió si n'hi hagués, i el pagament dels 
drets fiscals corresponents. 

2. Quan no s'autoritzés la cessió sol·licitada i es re
~~'.u llif~k!iwj.u ~ %. 11' ~~ ~.aJ¡ dial. ~t.o.c o local, el 
cedent adquirirà el dret a percebre de l'Ajuntament una 
indemnització igual al preu declarat de la cessió. Per 
revocar la llicència, I' Ajuntament disposarà d'un termiri 
de 90 dies a comptar des de l'entrada de la soHicitud 
de cessió en el Registre General. 

3 . L' Aiuntament dedicarà necessàriament el lloc 
referit a una activitat nova en el Mercat o bé a una 
ja existent, per a l'acompliment del programa de racio
nalització de I' oferta comercial del mercat corresiJ(I 
nen t. 

Cartipàs 

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament 
d'un membre nou del Consell Municipal de l'Eixample 
i vistos els articles 1 O i 13 del Reglament dels Consells 
Municipals de Districte, disposo: 

Nomenar el Sr. Joan Toda i Martret membre del Con
sell Municipal del Districte de l'Eixample, en substitució 
del Sr. Xavier Vierbucher i Larrañaga, Ja dimissió del 
qual ha estat acceptada de forma reglamentària. 

Barcelona, 30 d'abril de 1985. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

* * * 

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament 
d'un membre nou del Consell Municipal de Ciutat Vella 
i vistos els articles 1 O i 13 del Reglament dels Consells 
Municipals de Districte, disposo: 

Nomenar el Sr. Jaume Puig i Garcés, membre del 
Consell Municipal de Ciutat Vella. 

Barcelona, 30 d'abril de 1985. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

Decret. D'acord amb
1
el que estableix l'article 15è. 

de les Ordenances de Ja Sèquia Comtal i en ús de les 
facultats atorgades pels articles 7è. de la Llei de Règim 
Especial de Barcelona i 29 del seu Reglament d'Orgaa 
nització i Administració, disposo: 
. Designar representant de I' Ajuntament de Barcelona 

a Ja Junta Directiva i Administrativa de la Sèquia Com
tal l'll·lm. senyor Germà Vidal i Rebull, en substitucid 
del senyor Joan Anton Torner i Peralta. 

Barcelona, 6 de maig de 1985. L'Alcalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

* * * 

Acord de la Comissió Municipal Permanent del 
1 O de maig de 1985. 

Designar la Sra. Teresa Creus i Muñoz membre del 
Consell d'Administració del Patronat Municipal de l'Ha· 
bitatge com a representant dels treballadors, en substi
tució del Sr. Francesc Sisquella i Quinto. 


