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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de 17 de març de 1989
aprovada el 7 d'abril de 1989.

Al Saló de la Ciutat de la Casa Consistorial de la
Ciutat de Barcelona, el dissset de març de mil nou-
cents vuitanta-nou, es reuneix la Comissió de Govern,
sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual
Maragall i Mira, i hi concorren els ll·lms. Srs. Tinents
d'Alcalde, Lluís Armet i Coma, Francesc Raventós i
Torras, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll ims. Srs. Regi¬
dors Josep M. Serra i Martí, Marta Mata i Garriga, Joan
Clos i Matheu, Mercè Sala i Schnorkowski, Albert Batlle i
Bastardas, Juan José Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i
Rebutí, Joaquim de Nadal i Caparà, i Xavier Valls i Serra,
assistits per l'll im. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.

Hi són presents, en qualitat d'observadors, els ll·lms.
Srs. Regidors Jordi Parpal i Marfà, Enric Truñó i Laga¬
res, Francesca Masgoret i Llardent, i Antoni Lucchetti i
Farré.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Guerau

Ruiz i Pena, Joan Torres i Carol, Antoni Santiburcio i
Moreno, Jordi Borja i Sebastià, i la ll·lma. Sra. M. Aurèlia
Capmany i Famés.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

cia obre la sessió a les dotze hores i vint minuts.
Abans d'entrar en l'ordre del dia, el Sr. Alcalde, en

nom de la Comissió, dóna la benvinguda al Sr. Josep
Espinàs i Xivillé, que s'incorpora a la Comissió, en
substitució del Sr. Raimon Martínez i Fraile.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior,
celebrada l'1 de març de 1989, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.
En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acor¬

da:
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 7 de

març de 1989 (NC- 35), que designa el Sr. Francesc
Galmés i Díaz-Plaja, membre en representació de l'Ajun¬
tament del Patronat de l'Escola Superior de Relacions
Públiques.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 13

de març de 1989 (NC- 44), que per ampliar la Comissió
de l'Enquesta confidencial de mortalitat perinatal, nome¬
na els Srs. Xavier Carbonell i Estrany, Xavier Krauel i
Vidal, August Moragas i Redecilla, i Carlos Rodrigo i de
Liria.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 13

de març de 1989 (NC-37), que nomena l'll im. Sr. Lluís
Armet i Coma, President de la Comissió d'Imatge.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 13

de març de 1989 (NC- 38), que nomena el Sr. Miquel
Sanllehy i Garcia Coordinador de Serveis del Districte
de Gràcia.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 13

de març de 1989 (NC- 36), que determina les activitats
que s'han de comunicar als Districtes i els supòsits en
què l'informe d'aquests és preceptiu i no vinculant.
Acceptar i agrair, als Srs. Jaume Sunyer i Carbonell, i

Bartolomé Masoliver i Rodenas, marmessors del pintor
Miquel Villà i Bassols, el llegat testamentan al Museu
d'Art Modern de Barcelona, consistent en tres pintures
originals del citat pintor: Autorretrat de 61,5x50 pintat a
París, l'any 1928; Paisatge Illa de Sant Germani de
60x73, també pintat a París, l'any 1928; Paisatge
Muntanya de Sant Corneli de 65x81, pintat a la Pobla de
Segur, l'any 1985. Agrair també a la vídua del pintor,
Sra. Blanca Raspall i Alfonso, la seva col·laboració al
lliurament del llegat.
Aprovar l'operació de crèdit de tresoreria a curt

termini signada, el 25 de gener de 1989, amb la Caixa
de Catalunya per un import de 1.000 milions de pesse¬
tes al tipus d'interès Mibor més el 0,30 % i amb venci¬
ment el 31 de desembre de 1989.
Ratificar el Conveni, signat el 7 de març de 1989,

entre el Patronat Municipal de l'Habitatge i l'Ajuntament
de Sant Adrià del Besòs, relatiu a la cessió a l'esmentat
Municipi d'habitatges, locals comercials, vials i zones
d'esbarjo del grup d'habitatges anomenat la Mina.

Es dóna tot seguit compte de les Programacions dels
Fons de lliure disposició formulades pels Districtes de
l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Ger-
vasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i
Sant Martí de Provençals.

El Sr. Truñó demana que, per a una major informació
dels Regidors, es trameti còpia d'aquestes Programa¬
cions a tots els membres de la Comissió de Govern; i el
Sr. Alcalde indica que així es farà a través de la Segona
Tinència d'Alcaldia. Tot seguit s'obre un debat sobre
les diverses partides en què els Districtes han progra¬
mat inversions, suscitant una especial atenció les relati¬
ves als equipaments que incideixen sobre serveis i
centres, la gestió dels quals correspon a les Àrees
centrals o a altres Administracions.
S'acorda, a proposta de la Presidència, quedar assa¬

bentada de tals Programacions, excepte pel que fa al
capítol destinat a equipaments, que queda sobre la
taula per examinar si concorda amb les prescripcions
establertes en les Bases d'execució del Pressupost.
A proposta de l'Alcaldia, queden sobre la taula per a

la propera sessió, l'exposició dels següents informes
inclosos en l'ordre del dia:
De l'Alcaldia, sobre propostes d'acord per a la prope¬

ra sessió del Consell Plenari.
De la Regidora d'Educació, sobre el Pla de Formació

permanent institucional per a les Escoles municipals i el
Programa d'Educació en la diversitat.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre

del dia, s'acorda:

ALCALDIA

DELEGACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA I
JOCS OLÍMPICS 1992

1. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelo¬
na i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tracta-
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ment de Residus, referent a les obres del Col·lector
interceptor de residuals a la costa (Ginebra-Besòs) en el
terme municipal de Barcelona, amb les esmenes que
s'adjunten en el document annexat.

2. Aprovar el Projecte constructiu del Col·lector inter¬
ceptor de residuals de la costa (Ginebra-Besòs) en el
terme municipal de Barcelona, elaborat conjuntament
pels tècnics de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràu¬
lics i Tractament de Residus i pels de la Unitat d'Aigües
i Clavegueram de l'Ajuntament de Barcelona.

3. Aprovar el cost de les obres de construcció del
Col·lector interceptor de residuals de la costa (Ginebra-
Besòs) en el terme municipal de Barcelona, avaluades
en 1.454.831.842 pessetes.

4. Encarregar, d'acord amb la determinació quarta de
les aprovades per la Comissió de Govern, el 22 d'abril
de 1987, l'execució de les obres del Col·lector intercep¬
tor de residuals de la costa (Ginebra-Besòs) en el terme
municipal de Barcelona, a la Societat Privada Municipal
Vila Olímpica, SA.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Direcció de Serveis de Projectes Organitzatius

Determinar l'organització i funcions de la Regidoría
Delegada de Relacions Territorials, en els termes que
s'indiquen en el document adjunt; i establir un termini
de tres mesos per realitzar els estudis necessaris a fi de
proposar l'adscripció orgànica del Programa de Partici¬
pació ciutadana i de la Direcció de Centres Cívics.
Aprovar el Projecte de Transferència núm. 6 bis,

mitjançant el qual es traspassen als Consells municipals
de Districte les funcions relatives a les reserves d'esta¬
cionament i parada per a obres i per a locals de
concurrència pública, tant a la xarxa viària local o
d'ordenació descentralitzada, com a la xarxa general
d'ordenació centralitzada, i també les reserves d'esta¬
cionament i parada que van ésser objecte de la transfe¬
rència núm. 6 (epígraf 1 .A.1 i 1 .B.A1) situades a la xarxa
general o d'ordenació centralitzada; Projecte elaborat
per la Direcció de Serveis d'Organització i informat pels
òrgans auxiliars afectats i per la Comissió de Descentra¬
lització territorial, en sessió de 23 de febrer de 1989;
transferir als Consells municipals de Districte, en aplica¬
ció de l'esmentat Projecte, les matèries i funcions
enumerades en l'epígraf 1, i que es transcriuen en el
document adjunt, les quals han d'ésser exercides pels
Consells abans indicats, mitjançant els seus òrgans de
govern i auxiliars, amb les limitacions assenyalades en
els epígrafs 2 i 10 del referit Projecte; i sol·licitar de
l'Alcaldia l'atorgament de les delegacions necessàries a
favor dels Regidors-Presidents dels respectius Consells,
i la declaració dels oportuns actes de gestió, per a
I efectivitat d'aquesta transfèrencia.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Secretaria executiva de l'Àmbit d'Urbanisme,
Obres i Serveis

Aprovar el Projecte de remodelació de l'espai verd
situat entre els carrers de la Corunya i del Consell de
Cent i el passatge de Vintró, per un import de 2.449.953
pessetes, adjudicar directament l'execució de les es¬

mentades obres a la immobiliària Pejoba, SA, represen¬
tada pel Sr. Juan José Pérez i Baquero, amb subjecció
a les condicions que figuren en l'expedient que s'adjun¬
ta, i sota la supervisió i control de la Unitat operativa de
Projectes i Elements Urbans, determinant que seran a
compte de l'entitat adjudicatària les obres de modifica¬
ció dels serveis públics existents, com també la cons¬
trucció de noves xarxes, després d'obtenir l'oportuna
llicència municipal; i requerir l'adjudicatària perquè dins
el termini dels deu dies següents a la data en què rebi la
notificació d'aquest acord, presenti el document que
acrediti haver constituït la garantia definitiva per import
de 83.499 pessetes, i perquè comparegui el seu legal
representant el dia i l'hora que se l'indiqui, per a la
formalització del contracte.

Negociat de Planejament

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment, a proposta del Districte de Ciutat
Vella, el Pla especial dels establiments de concurrència
pública i hostelería en l'àmbit d'aquest Districte; sotme¬
tre'l a informació pública pel termini d'un mes i, per al
cas que no s'hi formulin al·legacions o informes desfa¬
vorables que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat, automàticament aquest
acord d'aprovació inicial, a aprovació provisional, i tra¬
metre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barce¬
lona, per al tràmit de la seva aprovació definitiva;
prorrogar, de conformitat amb els articles 4 i 5 de la Llei
3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic de Catalunya, les suspensions
de llicències acordades en sengles acords del Consell
Plenari, de 4 de març de 1988, relatives als establi¬
ments de concurrència pública i usos d'hosteleria d'a¬
llotjament (pensions), precisant que la suspensió tindrà
una durada màxima de dos anys a comptar del dia 30
de març de 1988, data de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província d'aquella suspensió; segons disposa
l'article 120 del Reglament de Planejament, podran però
atorgar-se les llicències que, ajustant-se al planejament
vigent, respectin així mateix les determinacions del Pla
especial que s'aprova inicialment.

El Sr. Clos explica detingudament els objectius d'a¬
quest dictamen, encaminat a regular els establiments
de concurrència pública del Districe de Ciutat Vella, tot
exposant amb detall l'actual situació dels esmentats
establiments i dedicant una especial menció a la proble¬
màtica de les pensions i a la regulació de les zones de
restricció d'usos, aplicable mitjançant la suspensió de
llicències i la nova normativa del Pla especial.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Ciutat Vella

Iniciar-en virtut dels articles 134 i 135 de la Llei del
Sòl, 17 i concordants de la Llei d'Expropiació forçosa, i
16 i següents del seu Reglament- els tràmits necessaris
per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de les
finques núm. 20 del passeig de Picasso, de 237 m2;
núm. 24 del passeig de Picasso, de 247,70 m2; núm. 26
del passeig de Picasso, de 237,60 m2; núm. 28 del
passeig de Picasso, de 237,60 m2; núm. 30 dei passeig
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de Picasso, de 237,60 m2; núm. 34 del passeig de
Picasso, de 534,24 m2; núm. 38 del passeig de Picas¬
so, de 236,40 m2; núm. 38 bis del passeig de Picasso,
de 237,60 m2; núm. 8 del carrer de la Fusina, de 249
m2; núm. 13 del carrer de la Fusina, de 148 m2; núm. 5
del carrer Comercial, de 237,60 m2; i núm. 15 del carrer
Comercial, de 226 m2 de superfície, afectades de
conservació de l'estructura urbana i edificatoria (15-b)
Cases del Born, pel Pla especial de reforma interior del
sector oriental, aprovat el 18 d'abril de 1985; formular,
de conformitat amb l'esmentada normativa, la relació
de propietaris amb indicació dels béns i drets afectats i
sotmetre-la a informació pública pel termini de quinze
dies.

Districte de Sants-Montjuïc

Estimar l'al·legació formulada per Balart Badia, SA,
propietària de la finca núms. 84-100 del carrer del Foc
en el sentit d'incloure en la relació de béns i drets
afectats, les construccions que siguin objecte d'ender¬
roc de la finca esmentada; modificar en aquest sentit
l'indicada relació; desestimar les altres al·legacions for¬
mulades pel propietari, atès que no tenen fonament
legal; aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats, segons els articles 134 i concordants de la Llei
del Sòl i ordenació urbana; i iniciar les corresponents
peces separades d'expropiació.

Districte de Les Corts

Iniciar -a l'empara dels articles 134 de la Llei sobre
Règim del Sòl i ordenació urbana- els tràmits necessa¬
ris per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de la
porció de 117 m2 d'extensió corresponent a la finca
núms. 40-42 del carrer del Montnegre, afectada de vial
pel Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de
1976; formular la relació de propietaris amb indicació
dels béns i drets afectats; i sotmetre-la a informació
pública pel termini de quinze dies.

Districte de Gràcia

Iniciar -a l'empara del que s'estableix en l'article 134
de la Llei sobre Règim del Sòl i ordenació urbana- els
tràmits necessaris per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬
propiació, de les finques núms. 22 i 24 del carrer de
Trilla, afectades en la seva totalitat d'equipaments (7 b)
pel Pla especial de reforma interior de Gràcia, aprovat el
27 de febrer de 1986; formular la relació de propietaris
amb indicació dels béns i drets afectats; i sotmetre-la a
informació pública pel termini de quinze dies.

Districte d'Horta

Iniciar -a l'empara dels articles 134 i concordants
de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana, 17 i
concordants de la Llei d'Expropiació forçosa, i 16 i
següents del seu Reglament- els tràmits necessaris
per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de les
finques núms. 1 i 1 bis del carrer de Gènova, de
112,85 m2 i 72 m2 respectivament, i afectades d'equi¬
paments comunitaris actuals pel Pla General Metropo¬

lità, aprovat el 14 de juliol de 1976; formular, la relació
de propietaris amb indicació dels béns i drets afec¬
tats i sotmetre-la a informació pública pel termini de
quinze dies.
Iniciar -en virtut dels articles 134 i 135 de la Llei del

Sòl, 17 i concordants de la Llei d'Expropiació forçosa, i
16 i següents del seu Reglament- els tràmits necessaris
per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de la finca
núm. 54 del passatge d'Hortal (núm. 192 del carrer de
Fastenrath) de 340,20 m2 de superfície qualificada com
a xarxa viària bàsica (5) quant a 117,10 m2, i com a
zona 13 b/c quant a la resta de 223,10 m2 pel Pla
especial de reforma interior del sector Llobregós-Hortal,
aprovat el 18 de desembre de 1986; formular, de
conformitat amb l'esmentada normativa, la relació de
propietaris amb indicació dels béns i drets afectats; i
sotmetre-la a informació pública pel termini de quinze
dies.
Alienar directament al Sr. Andreu Valls i Costa, per

l'import de 26.861.004 pessetes, el terreny de propietat
municipal de 132,06 m2 procedent del suprimit carrer de
Sant Ciril, terreny que resultà desafectat de l'ús públic
per l'aprovació del Pla General Metropolità, el 14 de
juliol de 1976, i que consta inscrit en el Registre de la
Propietat com a domini del Municipi; requerir el Sr.
Andreu Valls i Costa perquè en el termini de quinze dies
a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest
acord ingressi en les arques municipals l'import del
terreny; determinar que l'esmentat ingrés s'aplicarà a
l'adquisició de terrenys per al patrimoni municipal del
sòl, segons allò que preveu l'article 93 del Text refós de
la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana; forma¬
litzar l'esmentada alienació mitjançant escriptura públi¬
ca, les despeses de la qual seran a càrrec de l'adqui-
rent, com també ho seran les obres d'urbanització que
s'ajustaran a les directrius fixades pels Serveis tècnics
municipals.
Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb

el Projecte de modificació i adaptació de línies del full
H-4, aprovat el 19 de novembre de 1941- la parcel·la
procedent del carrer de Llobregós, de 57,50 m2 d'ex¬
tensió, que confronta: al nord, amb la finca núms.
56-64 del carrer de Llobregós, propietat de Residencial
Ntra. Sra. del Coll, SA; al sud i a l'est, amb terrenys de
la mateixa procedència del carrer de Llobregós; i a
l'oest, amb el passatge de Mari; tot això als efectes
que procedeixin i a l'especial de poder-la inscriure en
el Registre de la Propietat com a domini del Municipi; i
adjudicar l'esmentada parcel·la a Residencial Ntra.
Sra. del Coll, SA pel preu de 2.012.500 pessetes
completament lliure de despeses per a l'Ajuntament,
fins i tot les de prèvia inscripció i amb les condicions
que obren en l'annex núm. 1; requerir a l'adjudicatària
perquè en un termini de quinze dies a comptar des del
següent de la notificació ingressi en les arques munici¬
pals l'import de la parcel·la i determinar que l'ingrés
s'aplicarà a l'adquisició de terrenys per al patrimoni
municipal del sòl.

Districte de Nou Barris

Aprovar el Conveni entre el Sr. Ignacio de Ros i
Sopranis i l'Ajuntament de Barcelona, pel qual han de
regir-se els detalls de la construcció d'un aparcament
subterrani en la finca núms. 23-31 del carrer de Petrar¬
ca, de 1.410,15 m2 de superficie; i, en conseqüència,
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requerir el Sr. Ignacio de Ros i Sopranis perquè efectuï,
mitjançant escriptura pública, la cessió gratuïta al muni¬
cipi de Barcelona de la finca registral constituïda pel sòl
i vol de la finca objecte del Conveni aprovat, amb els
condicionants que s'hi contenen.
Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb

el Pla General Metropolità, aprovat en data 14 de juliol
de 1976- la parcel·la procedent del carrer d'Arnau
d'Oms, de 9 m2 d'extensió, que confronta: al nord i a
l'oest, amb el carrer d'Arnau d'Oms; a l'est, amb el
carrer de la Jota; i al sud amb finca propietat de
Servicapre, SA; tot això als efectes que procedeixin i a
l'especial de poder-la inscriure en el Registre de la
Propietat com a domini del Municipi, i adjudicar l'esmen¬
tada parcel·la a Servicapre, SA, pel preu de 5.880.800
pessetes completament lliure de despeses per a l'Ajun¬
tament, fins i tot les de prèvia inscripció i amb les
condicions que obren en l'annex núm. 1; requerir l'adju¬
dicatària perquè en un termini de quinze dies a comptar
des del següent de la notificació ingressi en arques
municipals l'import de la parcel·la i determinar que
l'ingrés s'aplicarà a l'adquisició de terrenys per al Patri¬
moni Municipal del Sòl.

Districte de Sant Andreu

Iniciare Is tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬
propiació, de les finques des del passeig de Santa
Coloma fins al carrer de Galícia, com perllongació del
passeig de Torras i Bages, afectades de xarxa viària
bàsica (5) i de parcs i jardins urbans (6-b) i de protecció
de sistemes generals (9) pel Pla General Metropolità,
aprovat el 14 de juliol de 1976; formular la relació de
propietaris amb descripció dels béns i drets afectats; i
sotmetre-la a informació pública durant el termini de
quinze dies.
Iniciar els tràmits per a l'adquisició de les finques

afectades per la perllongació del carrers de Josep
Soldevila i del Pare Manyanet, amb les porcions de
les indústries Can Portabella, concretament 7.592 m2
de superfície, afectades pel Pla General Metropolità,
aprovat el 14 de juliol de 1976, de superfície xarxa
viària bàsica (5); formular la relació de propietaris
amb descripció de béns i drets afectats i sotmetre-la
a informació pública durant el termini de quinze
dies.
Iniciare Is tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'ex¬

propiació, de les finques núms. 21, 23, 25 i 27 del carrer
de Garcilaso, qualificades pel Pla General Metropolità,
aprovat el 14 de juliol de 1976, de xarxa viària bàsica
(5); formular la relació de propietaris amb descripció
dels béns i drets afectats i sotmetre-la a informació
pública durant el termini de quinze dies.
Aprovar el Conveni entre la Corporació Immobiliària

Hispamer, SA, i l'Ajuntament de Barcelona pel qual han
de regir-se els detalls de la construcció d'un garatge
aparcament a l'interior de l'illa del carrer de Baixeres
cantonada avinguda de la Meridiana, plaça Mossèn
Clapers, carrer de Sant Andreu i carrer en projecte
cantonada perllongació del passeig de Santa Coloma; i,
en conseqüència, requerir la Corporació Immobiliària
Hispamer, SA, perquè presenti la sol·licitud de llicència
d'obres majors, per a la construció de l'aparcament
abans esmentat i, un cop concedida, amb els informes
previs dels Serveis tècnics pertinents, sol·licitar a la
Corporació Immobiliària Hispamer, SA, que atorgui l'es¬

criptura pública de cessió dels terrenys oferts al Munici¬
pi d'acord amb el Conveni ara aprovat i amb els
condicionants que s'hi contenen.

Districte de Sant Martí

Rectificar els errors i omissions de la relació de
propietaris amb indicació de béns i drets, corresponent
a les finques afectades per l'obertura de l'avinguda de
la Diagonal, en el tram comprès entre la plaça de les
Glòries i el carrer de la Llacuna; aprovar definitivament
l'esmentada relació; i iniciar expedients individualitzats
per a la determinació de l'apreuament de cada finca.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar definitivament el Projecte de delimitació de la
unitat d'actuació situada a l'illa limitada pels carrers del
Ferro, del Plom i d'Arnes, l'execució del qual es preveu
pel sistema de cooperació; estimar les al·legacions
formulades pels Srs. Josep Bosque i Pil, Benjamí Clares
i Campos, per la Sra. Mercè Torras i Beltran, i pel Sr.
Josep Hernández i Tàrrega, en raó a les relacions de
propietaris, arrendataris, llogaters i ocupants; i, en con¬
seqüència, entendre que el projecte aprovat inicialment
s'ha modificat quant a les esmentades relacions; deses¬
timar les al·legacions formulades pel Centro Lácteo
Balcells, SA, i pels Srs. Joaquim Gimeno i Piqué, Joan
Morera i Llorach, Joan Francesc Vázquez i Rodríguez,
Josep Bosque i Pil, Gardeni Navarro i Sánchez, Josep
Cortes i Rusca, i per la Sra. Montserrat Recasens i
Cajigos, en atenció a les raons següents: 1) l'Ajunta¬
ment elegeix pel sistema de cooperació ja que gran
part de la unitat d'actuació està consolidada per l'edifi-
ciació i perquè la delimitació es realitza a iniciativa de
l'Ajuntament; 2) l'article 65,3 de les Normes Urbanísti¬
ques del Pla General Metropolità determina que la
delimitació de la Unitat d'Actuació serà per l'eix dels
vials que limiten l'illa; i 3) la valoració dels drets dels
interessats es farà en el projecte de reparcel·lació; i
publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província, en compliment d'allò que s'estableix en l'arti¬
cle 38,1 d) del Reglament de Gestió urbanística.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr.
Antonio Llobet i Andreu, contra l'acord de la Comissió
de Govern, d' 11 de maig de 1988; aprovar definitiva¬
ment la constitució, els Estatuts i les Bases d'actuació
de la Junta de Compensació del carrer del Doctor
Fleming i Pavelló esportiu del RCD Espanyol, constituï¬
da mitjançant escriptura pública atorgada davant el
notari Sr. Antonio Ventura Travesset-Hernández el 19
de desembre de 1985, amb la modificació atorgada
davant el notari Sr. Alberto Domingo i Puchol el 27 de
juliol de 1988; designar representant municipal en els
òrgans rectors de la Junta el Cap del Servei de Gestió
de Planejament Urbà; traslladar una certificació del
present acord, juntament amb una còpia autoritzada
de les escriptures, a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per a la seva inscripció en el Registre
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d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores; donar comp¬
te al Consell Plenari, el qual haurà de ratificar el
present acord.

És retirat el dictamen anterior.

Negociat Administratiu de Manteniment i Serveis

Subrogar l'Empresa mixta municipal Tractament i
Eliminació de Residus, SA (TERSA) en els drets i
obligacions dimanants del Conveni de col·laboració
subscrit amb la Secretaria d'Estat per a la Cooperació
internacional i per a Iberoamèrica del Ministeri d'Afers
Exteriors, aprovat per acord de la Comissió de Govern,
del 16 de desembre de 1988, per l'execució del Progra¬

ma d'assistència tècnica i equipament per la recollida i
tractament de residus sòlids, en les ciutats de Maputo i
Beira (República de Moçambique); exigir de l'esmenta¬
da empresa el compliment de l'obligació d'informar
prèviament a l'Ajuntament de Barcelona de totes les
gestions i execucions que es realitzin; transferir-li els
imports que successivament es rebin del Ministeri d'A¬
fers Exteriors pels conceptes d'aquell Conveni, amb
càrrec al compte de Valors Independents i Auxiliars del
Pressupost núm. 8.143; i condicionar la subrogació a
l'aprovació de la Secretaria d'Estat per a la Cooperació
Internacional i per a Iberoamèrica del Ministeri d'Afers
Exteriors.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidèn¬

cia aixeca la sessió a les catorze hores i trenta minuts.

Acords

Sessió de la Comissió de Govern celebrada el 7
d'abril de 1989

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

ALCALDIA

DELEGACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA I

JOCS OLÍMPICS 1992

Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i
els Jocs Olímpics 1992

Aprovar el projecte constructiu de les galeries d'en¬
creuament sota el II Cinturó i el Cinturó del Litoral,
destinades al pas de les instal·lacions d'aigua, gas,
electricitat, telèfons, i altres serveis, d'una banda a
l'altra dels Cinturons amb un pressupost total de
1.165.992.660 pessetes -desglossat en 978.139.234
pessetes corresponents a les galeries d'encreuament
del II Cinturó i 187.853.426 pessetes corresponents a
les galeries d'encreuament del Cinturó del Litoral que es
finançarà mitjançant contribucions especials segons la
proposta d'acord formulada al respecte per l'Àrea d'Hi¬
senda de l'Ajuntament; autoritzar la licitació i execució
de l'esmentat Projecte per fases o trams per tal de
garantir una correcta coordinació de les obres amb les
dels Cinturons.
Aprovar l'informe de resposta de les al·legacions

formulades durant el tràmit d'informació pública de la
relació de béns i drets afectats per les expropiacions
necessàries per a la construcció dels trams 2.2, 2.3 i
2.4 del II Cinturó, trams compresos entre l'avinguda de
la Diagonal i el carrer d'Iradier; aprovar definitivament la
relació de béns i drets ara indicada, que es conté en

l'informe aprovat; declarar iniciada l'expropiació dels
béns i drets compresos en la relació aprovada definiti¬
vament; requerir els propietaris que s'indiquen en l'infor¬
me, perquè formalitzin en escriptura pública la cessió
gratuïta dels terrenys.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Districte de Les Corts

Aprovar l'Organigrama del Consell Municipal del Dis¬
tricte de Les Corts que figura en el document adjunt.

Districte de Gràcia

Aprovar l'Organigrama del Consell Municipal del Dis¬
tricte de Gràcia, que figura en el document adjunt.

Negociat de Selecció de Personal

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
lliure, de catorze places de Tècnic superior d'Organitza¬
ció informàtica, en règim laboral, incloses a l'oferta
pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
lliure, de nou places de Tècnic mitjà d'Organització
informàtica, en règim laboral, incloses a l'oferta pública
d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
lliure, d'una plaça d'Encarregat, en règim laboral, inclo¬
sa a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Bar¬
celona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
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lliure, d'una plaça d'Encarregat (escanista), en règim
laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposlció
lliure, de vuit places de Tècnic auxiliar d'Activitats so¬
cials, en règim laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocu¬
pació de l'Ajuntament de Barcelona.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de qua¬
tre places de Tècnic auxiliar en Arquitectura i Engi¬
nyeria, incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajun¬
tament de Barcelona, que es regiran per les
Bases-marc aprovades per acord del Consell Plenari,
de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant oposició lliure, de quatre places
de Tècnic d'Administració general, incloses a l'oferta
pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, que
es regiran per les Bases-marc aprovades per acord del
Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb les
especificacions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de vuit
places de Tècnic mitjà en Arquitectura i Enginyeria
(Enginyer tècnic), incloses a l'oferta pública d'ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per les
Bases-marc aprovades per acord del Consell Plenari,
de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de
dotze places de Tècnic mitjà en Arquitectura i Engi¬
nyeria (Arquitecte tècnic), incloses a l'oferta pública
d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, que es regi¬
ran per les Bases-marc aprovades per acord del Con¬
sell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb les especifica¬
cions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de
tretze places de Tècnic superior en Arquitectura i Engi¬
nyeria (Arquitecte), incloses a l'oferta pública d'ocupa¬
ció de l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per les
Bases-marc aprovades per acord del Consell Plenari,
de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de cinc
places de Tècnic superior en Arquitectura i Enginyeria
(Enginyer de camins), incloses a l'oferta pública d'ocu¬
pació de l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per
les Bases-marc aprovades per acord del Consell Plena¬
ri, de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues
places de Tècnic superior en Arquitectura i Enginyeria
(Enginyer de telecomunicacions), incloses a l'oferta
pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, que
es regiran per les Bases-marc aprovades per acord del
Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb les
especificacions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de qua¬
tre places de Tècnic superior en Arquitectura i Engi¬
nyeria (Enginyer de camins), incloses a l'oferta pública

d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, que es regi¬
ran per les Bases-marc aprovades per acord del Con¬
sell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb les especifica¬
cions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues
places de Tècnic superior en Medicina (Epidemiòleg),
incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament
de Barcelona, que es regiran per les Bases-marc apro¬
vades per acord del Consell Plenari, de 3 de febrer de
1989, amb les especificacions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una
plaça de Tècnic mitjà de Bibliología, inclosa a l'oferta
pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, que
es regiran per les Bases-marc aprovades per acord del
Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb les
especificacions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs lliure, d'una plaça de
Tècnic superior d'Arquitectura i Enginyeria (Enginyer
d'organització), inclosa a l'oferta pública d'ocupació de
l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per les Ba¬
ses-marc aprovades per acord del Consell Plenari, de 3
de febrer de 1989, amb les especificacions que s'ad¬
junten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de dues
places de Tècnic superior d'Art i Història (Arxiver-
documentalista), incloses a l'oferta pública d'ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per les
Bases-marc aprovades per acord del Consell Plenari,
de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per a

la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de set
places de Tècnic superior d'Educació i Psicologia (Psicò¬
leg), incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, que es regiran per les Bases-marc
aprovades per acord del Consell Plenari, de 3 de febrer
de 1989, amb les especificacions que s'adjunten.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de set
places de Tècnic superior d'Educació i Psicologia (Ser¬
veis personals), incloses a l'oferta pública d'ocupació
de l'Ajuntament de Barcelona, que es regiran per les
Bases-marc aprovades per acord del Consell Plenari,
de 3 de febrer de 1989, amb les especificacions que
s'adjunten.
Desestimar el recurs de reposició del Sr. Josep

Forner i Marín, contra les Bases de l'oposició lliure per a
la provisió de cinquanta-set places d'Auxiliar d'Adminis¬
tració General, aprovades per acord de la Comissió de
Govern, de 25 de maig de 1988, i al qual s'ha adherit la
Sra. Núria Pons i Giralt, en representació de l'Agrupació
de Funcionaris Independents de l'Ajuntament de Barce¬
lona, atès que el Reial Decret 2224/1985, de 20 de
novembre, en el seu article 5,3, preveu que només és
d'aplicació a les dues convocatòries següents a la seva
entrada en vigor, i la present convocatòria és la tercera
que efectua l'Ajuntament de Barcelona; i que al Sr.
Forner ja no se li va aplicar aquesta valoració de serveis
en la convocatòria aprovada el 1987, segona des de
l'entrada en vigor de la referida normativa, per no haver
participat a la convocatòria aprovada en 1986, requisit
ineludible segons l'article 5,1 de l'esmentat Reial De¬
cret.
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ÀREA DE FINANCES

Direcció de Serveis d'Ingressos

Considerar, per raó de l'objecte, no subjectes al
pagament de la llicència d'obertura d'establiments, l'arbi¬
tri sobre la radicació i les llicències d'obres i instal·la¬
cions, tant la societat explotadora de la concessió Poble
Espanyol de Montjuïc, SA com els diferents locals i
espais situats dins el recinte del Poble Espanyol suscep¬
tibles d'explotació independent, sempre que realitzin
activitats culturals, recreatives, comercials, turístiques i
artesanals, mitjançant les cessions d'ús individualitzat
que, en el seu cas, atorgui el concessionari, tenint en
compte que, per a les obres i instal·lacions a realitzar en
aquests locals i espais, es requerirà, en tot cas, que,
oportunament se sol·liciti i obtingui la llicència preceptiva i
prèvia i es compleixin les condicions i requisits establerts
en el Plec de condicions econòmico-administratives, en
el Reglament de règim intern del Poble Espanyol de
Montjuïc i en la resta de normativa vigent.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

Oficina Administrativa de Serveis Socials

Aprovar el Projecte de la segona fase d'obres del
Centre de Serveis socials de Can Castelló i aplicar la
despesa de 34.942.331 pessetes a càrrec de la partida
641.532.00.02.04 de les resultes de l'exercici de 1988,
declarar l'excepció licitatòria a l'empara de l'establert en
l'article 275.1 .e) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; contractar amb Cubiertas i Mzov, SA l'exe¬
cució de les obres de construcció del Centre de Serveis
Socials Can Castelló, 2a. fase; i requerir l'empresa
adjudicatària perquè en el termini de deu dies comptats
a partir del següent al de la recepció de la notificació
d'aquest acord, presenti el document acreditatiu d'ha¬
ver constituït la garantia definitiva, fixada en 349.423
pessetes, i perquè comparegui el seu legal represen¬
tant, el dia i l'hora que se li indiqui per a la formalització
del corresponent contracte.

ÀREA D'ESPORTS

Negociat d'Esports

Aprovaré Is preus a aplicar durant l'any 1989, per l'ús
de les instal·lacions esportives municipals gestionades
per la Societat Privada Municipal Barcelona Promoció
Instal·lacions Olímpiques, SA., segons la llista que s'ad¬
junta; prosseguir els tràmits legals adients; i donar
compte d'aquest acord al Consell Plenari.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Institut Municipal per a la Promoció Urbanística
i els Jocs Olímpics 1992

Aprovar provisionalment, a proposta de l'Institut Mu¬
nicipal per a la Promoció Urbanística i els Jocs
Olímpics'92, el Pla especial de Galeries de serveis al

II Cinturó, Cinturó del Litoral, I Cinturó (Ronda del Mig), i
vials connexos, amb les modificacions que s'indiquen
en els documents de tal Pla especial.
Modificar en la forma que s'indica en el document

adjunt els articles 14, 15, 18 i 19 de les Normes Urba¬
nístiques.
Modificar també en la forma que es concreta en el

document adjunt, els apartats 3.4, 3.5, 3.6 i 3.10 de les
Normes dels projectes tècnics de les galeries i de les
instal·lacions de serveis.
Modificar igualment l'estudi econòmic i financer subs-

tituint-hi els quadres de l'apartat 1.1 del text aprovat
inicialment pels que figuren en l'apartat 9 de l'informe
que s'adjunta, excloent del sistema general de fi¬
nançament els sectors que s'indiquen en el mateix
apartat 9.
Declarar que les anteriors modificacions no són subs¬

tancials i que, en conseqüència, no és necessari sotme¬
tre a nova informació pública el Pla especial de Galeries
de serveis al II Cinturó, Cinturó del Litoral i I Cinturó
(Ronda del Mig) i vials connexos.

Elevara el Pla especial -juntament amb els escrits
presentats durant l'informació pública, l'informe dels
redactors i la resta de documentació annexada- al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per
a la seva aprovació definitiva.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de les Corts

Acceptar la cessió gratuïta, oferta per la Sra. Encar¬
nació i pel Sr. José Ibáñez i Martínez, d'una porció de
terreny de 182 m2 de superfície, afectada de zona
verda pel Pla General Metropolità corresponent a la
finca de la seva propietat situada a l'avinguda del
Cardenal Reig s/núm; declarar sobrera de via pública,
-de conformitat amb el Pla parcial d'ordenació del
sector final de l'avinguda de la Diagonal, rectificat,
aprovat per la C.C.S.L., el 7 de desembre de 1956- la
parcel·la procedent del carrer de la Maternitat, de 144
m2 d'extensió, que confronta al nord, amb terrenys
propietat dels adjudicataris; a l'est, amb terrenys de la
mateixa procedència; al sud, amb finca propietat de
Ópticas y Lámparas Pedro, SA; i a l'oest, amb finca
propietat del Sr. José Sangra i Bosch, tot això als
efectes que procedeixin i a l'especial de poder-la ins¬
criure en el Registre de la Propietat com a domini del
Municipi; i adjudicar l'esmentada parcel·la al Sr. José
Ibáñez i Martínez, Encarnación Ibáñez i Martínez, i José,
Juana, Francisco i Dolores Sangra i Bosch, pel preu de
22.520.000 pessetes completament lliure de despeses
per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscripció, i
amb les condicions que consten en l'annex núm. 1;
requerir la propietat perquè en un termini de quinze dies
a comptar des de l'endemà de la notificació ingressi a
les arques municipals l'import de la parcel·la; i determi¬
nar que l'import de la parcel·la s'aplicarà a l'adquisició
de terrenys per al patrimoni municipal del sòl.

Districte de Gràcia

Iniciar, a l'empara dels articles 134 de la Llei sobre
Règim del sòl i ordenació urbana, els tràmits necessaris
per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de la finca
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núm. 24 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels,
afectada de zona verda pel Pla General Metropolità
aprovat el 14 de juliol de 1976; formular la relació de
propietaris amb indicació dels béns i drets afectats i
sotmetre-la a informació pública durant un termini de
quinze dies.

Districte de Sant Martí

Iniciar, a l'empara dels articles 134 i concordants de
la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana, els
tràmits per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de
les finques núms. 37 al 47 del carrer de Conca, afecta¬
des de zona verda; formular la relació de béns i drets
afectats i sotmetre-la a informació pública durant el
termini de quinze dies.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de les Corts

Aprovar definitivament els Estatuts i les bases d'ac¬
tuació de la Junta de Compensació de la super-illa
Diagonal Centre, Unitat d'actuació delimitada pels car¬
rers d'Entença, de Déu i Mata, de Numància i de
l'avinguda Diagonal, amb les modificacions enumera¬
des en el document adjunt; estimar parcialment les
al·legacions presentades pels Srs. Perelló i Vidal (Les-
po, SA) i per la Sra. Subirá (Bikini, SA), que donen lloc a
la modificació del projecte, segons resulta del contingut
del document adjunt; desestimar les restants al·lega¬
cions presentades per Lespo, SA, pels Srs. Perelló, i per
Bikini, SA per manca de fonaments i perquè són al·lega¬
cions a les remissions que el projecte fa a la Llei més
que al·legacions al mateix projecte d'Estatuts i bases
d'actuació; desestimar les al·legacions dels anteriors i
del Sr. Noguera, ja que ha estat publicat el text íntegre
d'Estatuts i Bases d'actuació; requerir els propietaris
afectats per tal que, de conformitat amb l'article 163,2 i
3 del Reglament de Gestió Urbanística, constitueixin
l'esmentada Junta mitjançant l'escriptura pública en la
qual, a més de fer-hi constar allò que es disposa en el
núm. 4 de l'esmentat precepte reglamentari, es desig¬
nin les persones físiques que han d'ocupar els càrrecs
de l'òrgan rector de l'Entitat; designar representant
d'aquesta Administració en la Junta el Cap de la Unitat
operativa de Gestió Urbanística; i condicionar l'executi-
vitat a l'aprovació definitiva del Pla Especial d'Ordena¬
ció de l'illa Diagonal.
Aprovar definitivament la constitució, els Estatuts i les

Bases d'actuació de la Junta de Compensació del polígon
II del Pla especial de reforma interior de Torre Vilana,
constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant
el notari de Barcelona, Sr. Raul Vall Vilardell, el 9 de juliol
de 1987, amb la modificació atorgada davant el mateix
notari el 17 de gener de 1989; desestimaries al·legacions
presentades pel Sr. Miguel Fuster i López (Escola Resi¬
dència Canina Bonanova), per manca de fonaments i no
posseir cap dret en el polígon; designar representant
municipal en els òrgans rectors de la Junta el Cap de la
Unitat operativa de Gestió Urbanística, Sr. Jordi Miró i
Lleida; traslladar certificació del present acord, juntament
amb còpia autoritzada de les escriptures, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per a la seva inscripció en el
Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Negociat de Projectes i Obres

Districte de Ciutat Vella

Resoldre -a l'empara de l'article 52,7 de la Llei de
Contractes de l'Estat en relació amb l'article 162 del
seu Reglament- el contracte relatiu a les obres d'ar¬
ranjament de l'espai comprès sota l'edifici de l'Ajunta¬
ment (plaça de Sant Miquel), adjudicades a Agraman,
Empresa Constructora, SA, segons acord de la Comis¬
sió de Govern, de 8 d'octubre de 1986; aprovar la
liquidació de les obres realitzades, per import de
4.515.708 pessetes (IVA inclòs); i disposar la cancel·la¬
ció i retorn de la garantia definitiva.
Desestimar -de conformitat amb els informes eme¬

sos pel Negociat d'Intervenció Fiscal i per l'Assessoria
Jurídica- la petició formulada per Dragados y Construc¬
ciones, SA, adjudicatària de les obres del Jardí de la
Maquinista (2a Fase - carrer de Salvat Papasseit), se¬
gons acord de la Comissió de Govern, de 17 de
desembre de 1986, relativa al pagament d'interessos
per demora de la certificació núm. 6, atès que, de
conformitat amb el que assenyala l'article 37 del Plec-
tipus de Condicions generals aplicable a aquesta qües¬
tió, l'esmentada certificació va ésser satisfeta dins el
termini de deu mesos següents a la seva expedició.

Districte de Sants-Montjuïc

Desestimar -de conformitat amb l'informe emès per
l'Assessoria Jurídica- el recurs de reposició interposat
per Dragados y Construcciones, SA, contra l'acord de
la Comissió de Govern, de 9 de desembre de 1987,
que va desestimar la petició formulada per l'esmentada
empresa relativa al pagament d'interessos per demora
de la certificació núm. 7 de les obres del Parc de
l'Espanya Industrial (1a Fase), atès que les al·legacions
formulades no desvirtuen els fonaments de l'acord
objecte del recurs, segons el qual l'esmentada certifica¬
ció va ésser satisfeta dins el termini dels deu mesos

següents a la seva expedició, de conformitat amb el
que disposa l'article 37 del Plec tipus de Condicions
generals aplicable a aquesta qüestió.

Negociat Administratiu de Manteniment i Serveis

Aprovar l'adjunt Projecte del nou Centre de manteni¬
ment, de l'Àrea de Manteniment i Serveis, situat al Parc
de Canyelles, per un import total d'execució de
685.387.397 pessetes; encarregar a la Societat Privada
Municipal Vila Olímpica, SA la gestió per a la seva
adjudicació, per un import màxim de 595.000.000 pes¬
setes, de les quals 450.000.000 seran satisfetes direc¬
tament per l'esmentada Societat, en compliment de
l'acord de la Comissió de Govern del dia 24 de febrer
de 1988, i la resta de 145.000.000 de pessetes seran
transferides oportunament a tal Societat amb càrrec a la
dotació pressupostària de l'Àmbit d'Urbanisme, Obres i
Serveis Municipals.
Aprovar el Programa dels serveis, que en document

annex es relacionen i que hauran d'efectuar-se durant
l'any 1989 per l'empresa Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, SA (FOCSA), com a concessionària de la
neteja i conservació de la xarxa de clavegueram de la
Ciutat, segons acord del Consell Plenari, de 28 de maig
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de 1985, tot això en compliment de l'article 22 del Plec
de condicions regulador del contracte.
Aprovar la quantitat de 8,21 pessetes més l'impost

sobre el valor afegit corresponent (12 %), en concepte
de preu Kwh per la cessió d'energia elèctrica de Tracta¬
ment i Eliminació de Residus, SA (TERSA) a l'Ajunta¬
ment de Barcelona durant l'exercici de 1989.

Negociat de Proveïments

Aprovar les tarifes per a l'any 1989, corresponents als
serveis d'entrada i aparcament, a l'Escorxador de Merca-
barna, al Mercat de Fruites i Verdures, al Mercat del Peix i
al Mercat de la Flor, que consten en la proposta adjunta,
a sol·licitud de Mercats de Proveïments de Barcelona,
SA; prosseguir el tràmit legal oportú; i donar compte
d'aquest acord al Consell Plenari.

ÀMBIT DE VIA PUBLICA

Negociat de Transports i Circulació

Aprovar la nova redistribució de les places de l'apar¬
cament de concessió municipal, gestionat per Aparca¬
mientos Mediterráneos, SA, de la manera següent:

Aparcament Places actuals Nova modificació
Plaça Castella 335 371
Incrementar el cànon anyal en funció del nombre de

places.

DISTRICTES

Districte de Ciutat Vella

Reconèixer la no subjecció a la taxa de llicència
d'obertura d'establiments, mentre subsisteixin les cir¬

cumstàncies que la justifiquen, a favor de la Residència
Llar d'Ancians Prudenci Miralles, segons allò que dispo¬
sa l'article 2 de l'Ordenança fiscal núm. 11, i anul·lar els
càrrecs i documents cobratoris corresponents; i dene¬
gar la sol·licitud d'exempció de la taxa pel servei de
recollida de deixalles sòlides domiciliàries formulada per
l'esmentada Entitat, atès que el supòsit al·legat no és
regulat en l'article 202 del Reial Decret Legislatiu 781/
1986, on es regulen les exempcions de taxes.

Districte de Sants-Montjuïc

Reconèixer l'exempció de la taxa pel servei de recolli¬
da de deixalles sòlides domiciliàries, d'ençà de la data
de les corresponents sol liciutds i mentre subsisteixin
les circumstàncies que la justifiquen, a favor de les
persones que es relacionen en el document annex,
segons allò que disposa l'article 4 de l'Ordenança fiscal
núm. 12; i rectificare Is càrrecs i documents cobratoris
corresponents.

Mocions

Dels Srs. Serra i Martí, Truñó i Batlle, sobre:

Aprovar inicialment la Modificació del Pla General
Metropolità, relativa a la definició i regulació de l'equipa¬
ment de tipus residencial-hoteler i determinació dels
sòls que s'hi afecten, en l'àmbit del terme municipal de
Barcelona, criteris i objectius generals de planejament
de la qual han estat exposats al públic de conformitat
amb allò que determina l'article 125 del Reglament de
Planejament; exposar-la al públic pel termini d'un mes,
amb notificació expressa als Ajuntaments dels munici¬
pis confrontants amb el de Barcelona; i, un cop
transcorregut el termini esmentat, resoldre sobre la seva
aprovació provisional.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESUPOST GENERAL DE 1989
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 10 de març de 1989)

DESPESES
Partida Descripció Altes Baixes
482 6410 03.04 Premis, beques i pensions 272.000
259 6410 03.04 Altres despeses especials de funcionament 272.000
161 7130 00.08 Personal laboral (eventual) 6.962.880
181 7130 00.08 Primes i quotes (assegurances socials) 1.384.320
258 7130 00.08 Contractes de prestació de serveis-programa 1503 8.347.200
846 1153 01.06 01 Adquisició d'accions Promoció Ciutat Vella 750.000.000
761 1153 01.06 04 Aportació municipal Promoció Ciutat Vella 750.000.000
161 1441 04.02 Remuneracions personal laboral 1.561.510
181 1441 04.02 Primes i quotes 493.281
259 1 441 04.02 Altres despeses especials de funcionament 2.054.791
258 1450 04.03 222 Conservació d'enllumenat (crèdit reconegut) 21.123.735
257 1450 04.03 Subministrament d'electricitat 21.123.735
258 1450 04.03 222 Conservació d'enllumenat (crèdit reconegut) 43.372.165
257 1450 04.03 Subministrament d'electricitat 43.372.165
259 5320 02.02 Altres despeses especials de funcionament 8.000.000
483 5320 02.02 05 Transferències a famílies 8.000.000
161 3320 02.06 Remuneracions personal laboral 920.000
259 3320 02.06 Altres despeses especials de funcionament 920.000
274 7180 00.07 Altre material inventariable 3.729.040
259 6410 03.07 Altres despeses especials de funcionament 3.729.040
259 7180 00.07 Altres despeses especials de funcionament 600.000
259 1153 01.07 Altres despeses especials de funcionament 600.000
259 6540 02.05 Altres despeses especials de funcionament 750.000
259 7173 02.03 Altres despeses especials de funcionament 750.000
221 1123 01.08 Lloguers d'immobles 2.338.560
221 6410 03.07 Lloguers d'immobles 2.338.560
234 1123 01.08 Serveis de comunicacions 1.160.146
259 6410 03.07 Altres despeses especials de funcionament 1.160.146
274 1153 01.07 Altre material inventariable 50.000
259 1153 01.07 Altres despeses especials de funcionament 50.000
161 1153 01.07 Remuneracions personal laboral 450.500
259 7130 00.08 Altres despeses especials de funcionament 450.500

843.168.137 843.168.137

PLA DE FORMACIÓ DE PERSONAL
(Aprovat per acord de la Comissió de Govern de
•'1 de març de 1989)

7. PRESENTACIÓ
El Programa d'Actuació Municipal 88-91 recull que

una de les línies bàsiques d'actuació en matèria de
recursos humans és la formació del personal que
treballa a l'Ajuntament de Barcelona. L'assignació per
a l'any 1989 de nous recursos humans i físics i l'impuls
Que es pretén donar a la formació, com un instrument

de suport al processos de transformació i millora del
funcionament de l'administració municipal, exigeix
aprofundir en els criteris, objectius, propostes i priori¬
tats que han de configurar el Pla de Formació per a
l'any 1989.

El debat que s'inicia, com a requisit obligat ha de fer
compatible la reflexió sobre el model de formació, amb
la màxima participació dels col·lectius interessats, i a
l'ensems, programant una oferta de cursos i accions
formatives que s'adeqüin, cada cop més, a les neces¬
sitats.
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2. CRITERIS I PROPOSTES PER ELABORAR
ELS CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ A
L AJUNTAMENT DE BARCELONA

2.1 Formació per a ia innovació i la flexibilitat

Les organitzacions més avançades situen el paper
de la formació com un instrument important de resposta
a una situació caracteritzada pel canvi com a element
permanent.
Les modificacions d'ordre econòmic, social i tecnolò¬

gic transformen les característiques del treball i les
demandes i necessitats socials, exigeixen noves for¬
mes d'organització; d'això es desprèn que el desenvo¬
lupament de les capacitats dels professionals consti¬
tueix una de les claus dels processos de modernització
o reforma en qualsevol tipus d'organització. Formació
que ha d'incorporar com a continguts prioritaris: la
capacitat de comunicació, l'habilitat en la direcció, l'o¬
rientació cap a la innovació, la intuïció, la capacitat en la
presa de decisions, la predisposició per a l'ús de les
noves tecnologies, la creativitat, la sensibilitat a les
diferències i el domini de les fonts d'informació.

En el futur, no serà suficient adaptar-se als canvis
sinó que caldrà preparar-se per a la gestió del canvi,
avançant-se-hi i dirigint-lo.
Les dificultats del sector públic pel que fa al sector

privat per adequar-se a les noves demandes és força
evident. El tipus de formació oferta a l'executiu privat al
llarg de la seva carrera és un dels elements diferencia¬
dors de les cultures empresarials. Les administracions
públiques, en canvi, molt rarament inclouen com un
element característic de la seva cultura, un sistema
continu de formació i perfeccionament.

2.2 L'adequació de l'organització municipal
als processos de modernització

El ritme de l'evolució social imposa profundes trans¬
formacions en les administracions públiques. L'aparell
instrumental (jurídic, tècnic i econòmic) mitjançant el
qual s'ha expressat tradicionalment l'actuació adminis¬
trativa, presenta símptomes accelerats d'encarcara¬
ment, quan es confronta amb l'evolució d'aquesta
actuació, caracteritzada per la pluralitat i la diversifica¬
ció de la demanda social, la urgent necessitat d'opti¬
mització de la despesa pública i el nou paper de
l'administració local com a motor d'un desenvolupa¬
ment econòmic i social equilibrat.

En aquesta mateixa direcció insisteix un document
de treball del Pla Estratègic quan afirma que, en les
línies tendencials de canvi, «l'Ajuntament deixa de ser
observat com una administració per a la policia de la
ciutat, en el sentit més ampli que inclou la inspecció i el
control de tot tipus de normes, i es converteix en un
centre portador de serveis i com un creador d'infras¬
tructures públiques. De fet esdevé un gestor integral de
la ciutat, que participa directament en l'evolució econò¬
mica, i social i, alhora, uneix els serveis i les infrastructu¬
res en una visió més àmplia que la tradicional, bàsica¬
ment física o urbanística. L'Ajuntament com a element
de definició d'objectius, elaborador i controlador de
polítiques, més que com a màquina prestadora de
serveis. Ajuntament que es converteix en un element
intregrador d'iniciatives públiques o privades en la con¬
secució d'objectius de ciutat».

En la tendència a l'adequació modernitzadora, l'A¬
juntament ha promogut processos significatius: l'am¬
plitud i la profunditat del procés de descentralització
territorial. El desenvolupament d'una administració mu¬

nicipal funcionalment descentralitzada que integra,
sota fórmules públiques i privades, un bon nombre
d'entitats, la relació de les quals amb el nucli institucio¬
nal aporta nous reptes i incorpora un missatge de
modernització a la gestió dels serveis. L'inici, en els
sectors no descentralitzats, d'un procés desconcen-
trador que proposa millorar l'eficàcia i l'eficiència dels
serveis mitjançant la constitució de «centres getors»,
dotats d'una autonomia funcional en la gestió de
recursos més gran i que resulta inseparable d'un
reforçament de les funcions centrals de planificació,
programació i control de gestió. Tot això, en un subs¬
trat d'ampliació sostinguda de la demanda social, de
presència municipal en àmbits no coberts per altres
administracions. Aquests reptes comporten una recon¬
versió dels recursos humans municipals, on els siste¬
mes de captació de formació, reciclatge i control
passen a ser un element estratègic clau en el procés.

Els objectius de la formació són: millorar el que s'està
fent, preparar per assumir canvis organitzatius i capaci¬
tar per a noves situacions no previstes. La formació
s'entén com un procés de transmissió de coneixe¬
ments, informació, capacitació i desenvolupament de
valors, orientat a aconseguir noves respostes i conduc¬
tes organ itzatives.

2.3 Les 15 línies estratègiques per al disseny
del projecte de formació

La definició d'un model de formació que s'ajusti als
processos de renovació municipal requereix situar els
aspectes que la vertebrin: qüestions conceptuals i pro¬
postes estratègiques que cal assumir des de l'Ajunta¬
ment.

2.3.1 Pla integral de formació
Des de l'any 1979 es realitzen programes formatius

en alguns àmbits concrets: protecció ciutadana, ense¬
nyament, informàtica, sanitat, català, intervenció sòcio-
cultural, formació ocupacional, capacitació administrati¬
va, gestors, etc. El balanç parcial és, sens dubte,
positiu i probablement cap altre Ajuntament disposa
d'una experiència acumulada com aquesta. La debilitat,
però, de la feina feta es fa palesa per la manca d'un
projecte integral, que garanteixi la coordinació entre els
diversos òrgans responsables i que doni prioritat als re¬
cursos.

El Pla estructurarà en blocs la formació, superant la
fase actual de catàleg dispers d'ofertes, adequant-se a
una forma més modular que marqui itineraris formatius
sobre la base de les funcions dels llocs de treball I les
necessitats específiques d'Àrees i Districtes.

2.3.2 Una formació planificada
La política de formació de l'Ajuntament ha de ser el

resultat de la decisió dels seus òrgans de govern. Ha de
respondre als objectius del mandat i ha de donar
suport, en alguns aspectes, als projectes de moder¬
nització administrativa.
La complexitat de les tasques municipals aconsella
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compatibilitzar el disseny central de la formació amb
propostes adaptades a les necessitats i el funciona¬
ment d'un model voluntàriament descentralitzat.
Després de ser definides les línies generals, és funció

dels responsables de les Àrees i Districtes planificar la
participació dels seus tècnics en les accions formatives,
incorporant les qüestions de formació com un element
més de la programació.

El perfeccionament professional augmenta la capaci¬
tat i l'esperit crític dels tècnics. L'estructura organizati¬
va ha de ser receptiva a la innovació per tal de no
generar una frustració i devaluar la funció formativa.

2.3.3 Una formació per a la millora organizativa i
la promoció professional
La formació no pot ser entesa com una opció indivi¬

dual, ha d'estar lligada al lloc de treball i perseguir la
millora organizativa. Però, a la vegada, ha de ser prou
activa per motivar l'interès del personal, com un ele¬
ment significatiu en la seva carrera professional que li
ha de facilitar la promoció i la mobilitat en el lloc de
treball. La formació assolida per cada treballador s'in¬
clourà en el seu expedient professional.

2.3.4 Una formació des del diagnòstic de les
necessitats
Un Pla de Formació ha de partir del coneixement

acurat de les necessitats formatives. L'amplitud i l'hete-
reogenéítat dels serveis municipals fan especialment
complexa la realització d'aquest diagnòstic. Caldrà
dissenyar una metodologia que faciliti una anàlisi objec¬
tiva i a la vegada incorpori mecanismes d'actualització
permanent.
És fàcil preveure que les necessitats de formació

superin les possibilitats d'execució, fent-se imprescindi¬
ble l'establiment de prioritats entre les accions forma¬
tives.

2.3.5 Un projecte àgil i diversificat
La necessitat de flexibilitat i adaptació que té la

mateixa formació ens porta a donar prioritat a una
programació de la formació que diversifiqui les formes
d'execució, defugint models d'«escola municipal de
formació» amb el perill de generar una estructura rígida i
poc àgil. El Pla de Formació posarà l'accent en el
disseny, el seguiment i l'avaluació.

2.3.6 Un porjecte que impliqui els agents docents
Moltes de les demandes de formació s'han de cana¬

litzar mitjançant els agents docents. L'èxit del Pla de
Formació Municipal depèn en bona mesura de la capa¬
citat que tinguin l'Escola d'Administració Pública, les
universitats, les escoles de management i d'altres insti¬
tucions especialitzades en formació, en adaptar els
seus programes a les necessitats de l'administració
local. Especialment significatiu és el paper que haurien

jugar algunes d'aquestes institucions per incorporar
als seus programes docents, l'especialització d'admi¬
nistració local en cursos de postgrau, garantint la pluri-
disciplinarietat de matèries per tal d'adequar-se als nous
aspectes de gerents públics.
L'Ajuntament de Barcelona pot jugar un paper cap¬

davanter en l'eficàcia d'aquests programes, contrastant
oxperiència acadèmica amb les noves exigències de
la funció pública.
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2.3.7 Una formació amb innovació metodològica
i didàctica
L'ús d'instruments pedagògics avançats facilitarà

l'augment de l'eficàcia i l'eficiència de la formació.
S'utilitzarà una metodologia activa que garanteixi una
formació exigent, àgil i participativa. S'incorporaran ele¬
ments didàctics innovadors, com el treball de casos,
l'autoformació, el video interactiu, el suport documental,
etc.

2.3.8 Una formació amb la participació de tècnics
municipals
Caldrà facilitar i afavorir que tècnics municipals parti¬

cipin activament com a professors en el programa de
formació, requisit indispensable per tal que l'aplicació
de la formació als serveis municipals no sigui només
teòrica. Caldrà delimitar la dedicació horària d'aquest
professorat municipal i els mecanismes compensatoris.
De manera complementària, s'haurà de garantir la for¬
mació de formadors, facilitant-los l'aprenentatge sobre
metodologia i didàctica de la formació.

2.3.9 Una formació en progressió necessitarà
més recursos

L'èxit del Pla de Formació Municipal es mesurarà per
la rendibilitat aconseguida en relació amb recursos
assignats, però també per la pròpia capacitat d'induir al
suport financer extern i a la coorganització d'accions
formatives amb altres institucions.
L'acord de col·laboració amb l'INEM obre un camí

que cal completar amb l'Escola d'Administració Públi¬
ca, organismes comunitaris, l'INAP i altres.
L'Ajuntament ha aprovat per a l'any 1989 uns recur¬

sos importants que permetran començar a renovar la
infrastructura de locals, l'equipament tècnic i configurar
un nou equip de treball. L'esforç fet, però, pot veure's
ultrapassat per les expectatives d'una demanda que
caldrà mesurar per aconseguir, en cada moment, l'equi¬
libri amb la disponibilitat de recursos.

2.3.10 Una formació que fa de l'avaluació una eina
bàsica
L'avaluació dels resultats de la formació ha d'incloure

aspectes diversos que permetin tenir una visió global
de la seva implementació: el rendiment dels partici¬
pants, la valoració que aquests fan dels cursos (profes¬
sorat, metodologia, aplicació, etc.), el nivell d'impacte
posterior en el lloc de treball (recollint l'opinió de l'inte¬
ressat i la del seu cap immediat), la distribució de
l'oferta de formació per Àmbits i per nivells professio¬
nals, la relació costos-rendibilitat i l'avaluació del propi
Pla de Formació. Per tal de poder incorporar al Pla de
Formació de l'any 1990 les rectificacions que aporti una
avaluació rigorosa, seria convenient encarregar una
auditoria externa sobre la formació que s'hagi realitzat a
l'Ajuntament al llarg d'aquest curs.

2.3.11 Una formació que dóna suport a la gestió
La formació no és un projecte aliè a la gestió. De

l'acció de les Àrees i Districtes es desprenen demandes
a les quals la formació ha de servir de suport. Es fa
imprescindible garantir mecanismes operatius que inter-
relacionin els temes organitzatius amb els de formació.
Per tal de reforçar aquest nexe es proposa l'estudi de la
designació d'un ponent únic sobre organització-forma-
ció a les Àrees i els Districtes. Això facilitaria la detecta¬
do de noves necessitats i l'avaluació de les accions
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realitzades, garantint alhora la informació i la relació
amb els responsables d'aquests dos àmbits.

2.3.12 Un programa eix de programes
La diversificació de formes organitzatives a l'Ajunta¬

ment, el model de descentralització, l'existència d'em¬
preses municipals, el futur paper de les Àrees i Centres
Gestors, fan optar per un projecte formatiu que s'adapti
als serveis que es presten i a les formes en què
s'organitzen. Sense que els nivells d'autonomia impe¬
deixin tenir una visió del conjunt d'accions formatives i
dels nivells necessaris de coordinació per rendibilitzar
les experiències mútues.

2.3.13 Una formació per a l'accés a l'administració
local
L'adequació dels sistemes de selecció per tal d'asse¬

gurar l'accés de professionals amb una sòlida formació
pluridisciplinar és un dels canvis importants que s'estan
introduint en les polítiques de recursos humans. Caldria
facilitar el suport de l'Ajuntament en l'adaptació a les
noves necessitats dels cursos de postgrau d'adminis¬
tració local per a llicenciats que pretenen ingressar a
l'administració municipal. La introducció de noves for¬
mes de captació-formació en els concursos per cobrir
l'oferta pública de personal permetrà racionalitzar els
processos de selecció.

2.3.14 Una formació en el context europeu
La plena incorporació d'Espanya a la Comunitat

Europea obliga a considerar els temes de formació amb
una visió no estrictament estatal. L'horitzó de l'acta
única de 1992 exigeix un esforç de previsió de noves
demandes que cal plantejar-se des d'ara. Des de la
potenciació dels idiomes fins al coneixement dels can¬
vis jurídics, les possibilitats d'actuacions compartides i
el ventall de noves fórmules de financiació, un conjunt
dels continguts de formació ha de ser desenvolupat en
aquesta perspectiva.
Caldrà iniciar relacions amb els organismes comuni¬

taris de formació per tal de beneficiar-se de la seva
experiència i de les possiblitats de la formació externa.

2.3.15 Una formació participativa
El Pla de Formació haurà de facilitar la implicació dels

professionals de l'Ajuntament, garantint instruments per
canalitzar les peticions o recollint l'opinió sobre la forma¬
ció. També caldrà valorar la conveniència de crear un

organisme d'assessorament i seguiment del Pla de
Formació Municipal, constituït per membres del Consis¬
tori, càrrecs directius de l'Ajuntament, representants
d'institucions docents, òrgans de representació del per¬
sonal, etc.

3. PROPOSTES DE PROGRAMACIÓ 1989

3.1 Introducció

El Pla de Formació integrarà les propostes per a la
capacitació i el reciclatge del personal municipal, amb
les excepcions de les Àrees d'Educació, Protecció
Ciutadana i Parcs i Jardins que, a causa de la seva
especialització, disposen de projectes propis.
Les accions de formació s'integren dins la política de

recursos humans del municipi, per això la seva respon¬
sabilitat recau en l'Àrea d'Organització i Personal, que
recull les necessitats i les peticions de les Àrees i
Districtes municipals, Les propostes i l'organització de
cursos de l'Àmbit de Benestar Social es vehiculen a
través de l'IMAE en un disseny conjunt dins el Pla de
Formació.

El curs s'estructurarà en tres períodes per facilitar la
incorporació de la reflexió sobre el paper de la formació
i la concreció de les prioritats sorgides del diagnòstic de
necessitats.
A continuació es presenta la programació dels mesos

de gener, febrer i març i l'estructura de cursos i altres
accions fins al mes de juliol.

3.2 Programació gener-març

Les propostes de cursos s'han organitzat en tres
blocs temàtics com a solució immediata en un procés
de transició.
- 25 Cursos de gestió, organització i capacitació admi¬

nistrativa
- 20 cursos d'especialització en la informàtica
- 21 cursos d'intervenció social i cultural organitzats
per l'IMAE
A més, la línia de formació externa que possibilitarà la

participació de tècnics municipals en cursos i seminaris
organitzats per altres institucions.

3.3 Estructura de la programació de formació dels
mesos d'abril i desembre

Un dels reptes més seriosos del disseny de la forma¬
ció a l'Ajuntament és l'organització i la formació de
manera que cobreixi un doble objectiu: l'especialització
en l'àmbit temàtic d'actuació i la capacitació en les
funcions pròpies del lloc de treball. A més a més es
comença a incidir en temes tan significatius com la
formació en l'acolliment dels nous treballadors munici¬
pals i la incorporació de mecanismes de formació en els
processos de selecció on la llei ho possibilita.
La proposta que es fa és una primera aproximació

que caldrà seguir contrastant amb l'experiència i l'ava¬
luació.
Cursos d'acolliment per a personal de nou ingrés. Els

objectius que han d'assolir són: informar sobre les
competències i el funcionament de l'Ajuntament, apro¬
fundir en les tasques que hauran de desenvolupar i
conèixer els aspectes dels drets i deures en la seva
vinculació municipal.
Cursos de formació en el procés de selecció. L'apro¬

vació per la Comissió de Govern de les Bases dels
concursos per cobrir les places de tècnics mitjans de
gestió en serà la primera experiència.
Formació per a la intervenció social i cultural. Orga¬

nitzada per l'IMAE, va dirigit als tècnics que treballen els
àmbits del benestar social des de les Àrees i els Distric¬
tes.

Formació monogràfica per Àrees o Districtes. Progra¬
mes fets a mesura que recullin aspectes concrets que
calgui donar prioritat. En una primera fase, es tindran en
compte els serveis tècnics dels Districtes i les Àrees o
Departaments que s'estiguin reorganitzant.
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Formació per al canvi organitzatiu. D'acord amb la
Direcció de Serveis de Projectes Organitzatius es for¬
mularan propostes formatives epecífiques per als Cen¬
tres Gestors de nova creació, d'acord amb les necessi¬
tats que plantegi la posada en marxa de les experièn¬
cies pilots per a l'any 1989.
Formació per a la capacitació administrativa. Consoli¬

dació dels cursos per a auxiliars administratius i secretà¬
ries de direcció, amb la incorporació de les tècniques
de comunicació, arxiu, informàtica, etc.
Formació d'analistes (tecnostructures). Adreçat a es¬

pecialistes d'organització, planificació, auditoria, marke¬
ting públic, etc.
Formació de quadres intermedis, caps d'unitat, ser¬

veis, programes, direcció de centres. Direcció per ob¬
jectius, tècnics de gestió, planificació i detectació de
necessitats.
Formació de directius (gerents de polítiques públi¬

ques). Capacitació per a la direcció: aportació de conei¬
xements i tècniques de manegement adaptades al
sector públic i a l'esfera local.
Formació informàtica. Afavorir la capacitació del per¬

sonal dels Districtes en la implementació del seu nou
sistema informàtic. Manteniment dels cursos més espe¬
cialitzats per a la capacitació en microordinadors. Enge¬
gar el funcionament d'una aula informàtica en els nous
locals de formació per als nivells d'introducció i reci¬
clatge.
Formació lingüística. Continuar amb el procés de

normalització lingüística del català consolidant els cur¬
sos dels nivells que s'han fet fins ara: introducció i
nivells mitjans. Incorporar el nivell superior per tal de
facilitar que, a les Àrees i Districtes, hi hagi ei màxim
nombre de persones amb un nivell qualificat. Ampliar
els cursos d'anglès, de nivell mitjà i superior, adreçat a
col·lectius concrets que necessitin la seva utilització per
a les tasques concretes del seu lloc de treball (informa¬
ció al públic, protocol, relacions internacionals, docu¬
mentalistes, etc.).
Formació de formadors. Destinada als tècnics mitjans

de l'Ajuntament que col·laboren en la pràctica docent
dins el Pla de Formació.
Formació externa. Assistència del personal municipal

a cursos, seminaris i congressos no recollits en el Pla
de Formació per a l'any 1989 i que, per la seva
especificitat, poguessin resultar interessants per a les
Àrees i Districtes.
Seminaris específics. Mecanisme de recerca teòrica

per a especialistes.

3.4 Proposta de programació abril-juliol

Seguint les línies del Pla de Formació per al personal
municipal les propostes concretes per al quadrimestre
abril-juliol serien:

TAG°S c*'aco"'ment a' personal de nou ingrés:
- Assistents Socials
- Historiadors (conservadors i arxivers)
Cursos de formació dins el procés de selecció:
Tècnics mitjans de gestió

- Reciclatge personal de neteja a subaltern
Formació per a la intervenció social i cultural (orga¬

nitzats per l'IMAE):
Direcció i animació de vacances

- Planificació de Serveis Personals als Districtes
- Promoció esportiva
- Utilització de recursos disponibles per a la creació
d'ocupació

- Organització i gestió de les juntes de Casals d'avis
- Planificació de recursos
- Equipaments d'infància i dinamització comunitària
- Relació assistencial amb els vells -4, 5 i 6
- Tècniques d'assessorament familiar
- Aproximació a l'anàlisi institucional en residències
d'avis

- Projectes d'intervenció institucional
- Disseny d'espais i/o equipaments públics
- Promoció social i marginació
- Tècniques de counseling i entrevista
- Tècniques de negociació i comunicació
- Gestió i organització d'equipaments
- Els joves de Barcelona: situacions i tendències
- La desviació social
- La dona com a subjecte demandant
Formació monogràfica per Àrees o Districtes:

- Curs de gestió d'empresa amb la finalitat de donar
suport al procés de conversió de la gerència de
Festes i Espectacles en Institut Municipal

- Curs de gestió de mercats (1r i 2n nivell)
Formació per al canvi organitzatiu:

- Curs de direcció participativa per objectius dirigit als
responsables dels Centres Gestors
Formació per a la capacitació administrativa

- Curs bàsic d'auxiliars i administratius
- Tècniques de secretariat
- Secretariat de direcció
- Tècniques de classificació i arxiu
- La informació i la comunicació
Formació d'analistes:

- Tècniques d'organització i mètodes administra¬
tius
Formació de quadres intermedis:

- Curs d'imatge organitzat per la Gerència d'Imatge i la
Impremta Municipal

- Gestió pressupostària
- Comptabilitat pública
- Gestió de projectes
- Organització del treball personal
- Desenvolupament de les capacitats directives
- Gestió d'Institucions Artístiques i Culturals
- Direcció d'equips i gestió de personal
- El responsable d'unitats administratives
Formació de directius:

- Curs de funció gerencial per a gestors públics
Formació informàtica:

- Cursos d'informàtica per donar suport al procés
d'informatització dels Districtes

- Introducció a la microinformàtica a l'aula del nou local
de formació

- Cursos d'especialització: Wordstar, DBase III (nivells
1 i 2), Lotus 1-2-3, Introducció al Sistema Operatiu
MS-DOS

- Cursos per als especialistes del COM
Formació lingüística:

- Cursos d'anglès de nivell mitjà i superior dirigits a
col·lectius que necessiten la seva utilització per a les
tasques concretes del seu lloc de treball
Formació de formadors:

- Curs de formació de formadors dirigit als tècnics
municipals que participen com a monitors en cursos
de formació
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- Curs de gestió de formació dirigit als tècnics respon¬
sables de la posada en marxa del Pla de Formació
Formació externa:

- Cursos, seminaris i congressos no recollits en el Pla
de Formació i que, per la seva especificitat, po¬
guessin resultar interessants per a les Àrees i els
Districtes
Seminaris específics:

- Amb motiu de la inauguració del nou local de Forma¬
ció del carrer de Ferran el mes d'abril s'elaborarà un

programa especial de conferències i seminaris

3.5 Diagnòstic de les necessitats formatives

L'estudi de les necessitats formatives partirà de la
realització d'entrevistes dirigides amb els caps d'Unitat
operativa i assimilats. Aquestes entrevistes es faran a
partir d'un qüestionari que inclourà:
- A partir dels programes que porta a terme la depen¬
dència, els quals necessitarien de la capacitació del
personal per a millorar-se

- Actituds i motivació del personal en relació a la for¬
mació

- Comportaments i actituds del personal que caldria
corregir

- Canvis organitzatius que es preveu introduir
- Activitats de formació, interna o externa, realitzades
fins ara i analitzar la seva valoració

- Activitats formatives que es creu necessari realitzar,
motius pels quals s'han de realitzar, els treballadors a
qui aniria dirigida, i l'aplicació dels nous coneixe¬
ments als llocs de treball
A partir del resultat de les entrevistes, es realitzarà

una síntesi, que sistematitzarà les demandes de cada
Àmbit i dels Districtes. En aquesta síntesi es tindran
també en compte les previsions de canvis organitzatius
fetes per la Direcció de Serveis de Projectes Organitza¬
tius.

La realització del diagnòstic comptarà amb l'assesso¬
rament de consultors externs, tant per la discussió de
criteris metodològics, com per la contrastació amb
altres experiències comparables.

3.6 Jornades sobre la formació per a l'administració
local en els anys 90

Aquestes jornades tindran lloc els dies 19, 20 i 21 de
juny, al Poble Espanyol. Seran organitzades conjunta¬
ment per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, la FMC, l'Institut d'Estudis Metropolitans i la
Fundació Pi Punyer.
Les jornades tenen com objectius fonamentals:

- Debatre l'estat actual de les aportacions teòriques
sobre les necessitats i propostes de formació per a
l'administració local

- Presentar el balanç crític de projectes formatius esta¬
tals i internacionals i facilitar l'intercanvi d'experièn¬
cies innovadores

- Propiciar iniciatives de formació, des de la pròpia admi¬
nistració i les institucions docents, que siguin vàlides en
els seus objectius, continguts i metodologies

4. PREVISIONS DE FINANÇAMENT PER A
LANY 1989

4.1 Pressupost municipal

Formació permanent (cursos, seminaris,
etc.) 18.000.000
Formació externa

^ 8.000.000
Formació específica (Àrees i Districtes) 9.000.000
Formació d'informàtica 15.000.000
Total PTA 50.000.000

4.2 Finançament extern (Plans FIP, INEM)

Curs selectiu per a l'accés de Tècnics
mitjans de gestió 6.900.000
Cursos d'anglès 4.713.000
Curs salut pública i joventut 1.004.000
Total PTA 12.737.000

Formació permanent de mestres municipals (gestionats
per mitjà de l'Àrea d'Educació 22.737.000 pessetes.
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CARTIPÀS

Decret. Per tal de procedir a la renovació del Con¬
sell d'Administració de la Societat Privada Municipal
Parc Zoològic de Barcelona, SA, de conformitat amb
els Estatuts de l'esmentada Societat, i fent ús dels
articles 7è de la Llei de Règim Epecial de Barcelona, i
21.1 m) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació amb els articles 29 i 30 del Reglament
d'Organització i Administració Municipal, disposo:
Designar assessor del Consell d'Administració de la

SPM, Parc Zoològic de Barcelona, SA, el senyor Joan
Busquets i Grau.
D'aquest decret se'n donarà compte al Consell Ple¬

nari, en funcions de Junta General de la Societat, per a
la seva ratificació.
Barcelona, 8 de març de 1989. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. NC-42)

★ ★ ★

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
7è, 8è i 9è dels Estatuts de l'Institut Municipal de
Barcelona Espectacles i en ús de les facultats atribuï¬
des a aquesta Alcaldia pels articles 7è de la Llei
Especial de Barcelona i 21 de la Llei Reguladora de les
Base de Règim Local, disposo:
Primer. Designar membres del Consell d'Administra¬

ció de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles, les
persones següents:

a) En representació de l'Ajuntament, l'll im. Sr. Lluís
Armet i Coma, la ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells,
l'll im. Sr. Enric Truñó i Lagares, l'll im. Sr. Joan Torres i
Carol, I'll Im. Sr. Josep M. Ainaud de Lasarte, I'll lm. Sr.
Antonio Albesa i Vilalta.
b) Com a persones de reconeguda competència en

les matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut, la
ll·lma. Sra. Maria Aurèlia Capmany i Famés, Sr. Miguel
Lumbierres i Méndez, Sr. Francesc Rafart i Estela, Sr.
Jordi Vallverdú i Gimeno, Sr. Joan Fuster i Sobrepere i
Sr. Jordi Carrió i Figuerola.
c) El Coordinador de Serveis de Cultura, Sr. Ferran

Mascarell i Canalda.
Segon. Designar President del Consell d'Administra¬

ció de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles, l'll im.
Sr. Lluís Armet i Coma i Vice-president la ll·lma. Sra.
Eulàlia Vintró i Castells.
Tercer. Designar Assessors del Consell d'Administra¬

ció de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles el Sr.
Pere Duran i Vall-llosera, Sr. Jordi Umbert i Pons, Sr.
Miguel Jurado i Ballestar i Sr. Joan Anton Benach i Oli¬
vella.

Barcelona, 21 de març de 1989. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. NC-48)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 4. Les Corts

Sessió del 9 de març de 1989

Aprovar l'acta de la sessió del dia 2 de febrer de
1989.
Quedar assabentat i ratificar:
La recepció provisional d'obres d'arranjament del

carrer Sense nom, paral·lel al del carrer Pintor Tapiró, de
febrer de 1989; la recepció provisional d'obres de
l'enllumenat del carrer del Regent Mendieta, de febrer
de 1989; el començament de les obres d'arranjament
dels jardins de la plaça del Sol de Baix; les inversions
previstes del Fons d'Inversions 1989 del Districte (plaça
del Sol de Baix, carrers de Trias i Giró, Joan d'Alós,
Masferrer, etc.); el projecte integrat d'urbanització del
carrer del Cardenal Reig entre el carrer de Pisuerga i de
Collblanc; el projecte integrat d'urbanització del carrer
Sena, el projecte d'obres de pavimentació del Districte i
el projecte de suspensió temporal de l'atorgament de
llicències d'activitats en determinats sectors del Distric¬
te.

Cancel·lar i retornar la quantitat de 155.288 pessetes

a favor de Neteges, SA. pel servei de neteja del Centre
Cívic de Can Deu i Casal de Joves de l'any 1988.
Atorgar les subvencions següents: Conveni amb la

Societat Coral l'Espiga de Les Corts sobre l'organitza¬
ció de la Primera Trobada Músico-Coral, 309.000 pes¬
setes; Cultura, per les festes de Carnestoltes, 55.000
pessetes; Sanitat i Serveis Social, per a beques i menja¬
dor, 358.370 pessetes i per ajut familiar 178.000 pes¬
setes.
Mocions
Pla de revitalització del nucli antic de les Corts; i

conveniència d'iniciar un diàleg amb les institucions de
caire públic situades a les Corts.
La utilització del Centre Cívic Can Deu per part dels

partits polítics, s'estudiarà i se sotmetrà al Ple.
Aprovar i manifestar el seu suport als esportistes i a

les Federacions esportives catalanes perquè s'orga¬
nitzin de la forma que considerin més adient, per a la
representació i promoció de l'esport català, inclosa la
creació del COC, d'acord amb la normativa vigent i la
Carta Olímpica.

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 22 de febrer de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar l'acord següent:
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 119.680

pessetes constituïda a la Dipositària municipal el 20 de
maig de 1988, a favor del Sr. Agustí Hernández i Benito

per respondre al compliment del contracte de les obres
de fusteria a les escoles municipals i col·legis públics
del Districte.
Aprovar definitivament, els Capítols 2, 4 i 6 del

Pressupost de 1989 i programació del FID.
Donar el nom als col·legis públics Escola Baloo i Es-

tel-Guinardó.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

RELACIÓ D'EXCLOSOS

OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 32 PLACES
DE GESTOR DADMINISTRACIÓ GENERAL

Han resultat exclosos per no posseir el requisit pre¬
vist en la base 2a c) de la convocatòria, les senyores
següents:

1. Gemma Cabedo i Botella
2. Elisa Ramírez i Díaz
Cosa que es fa pública en compliment del que

disposa la base 4a de la convocatòria.

Barcelona, 4 d'abril de 1989.
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ANUNCIS

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núms. 64 al 81 dels dies 16 de març
al 5 d'abril de 1989

Cancel·lació de les

garanties donades per:

- Pavimentos y Construcciones, SA, per les obres de
clavegueram al carrer de Madame Butterflay.

- Arturo López Morales, per les obres d'aïllament acús¬
tic de la sala d'actes de transformadors (Àrea de
Joventut i Esports).
(Dia 16)

- Enrique Rodríguez Petriz, per les obres de pintura en
diverses instal·lacions esportives i obres de construc¬
ció i iluminació en la pista del EM Barkeno.

- Huarte i Cia, SA, per les obres de construcció del nou
edifici municipal (2a fase).

- SA, de Electrificaciones i Suministros, per les obres
de iluminació i reforma de la zona de llançament de
l'estadi municipal d'atletisme Joan Serrahima.

- Ces Analítica, SA, pel subministrament d'un equip
d'absorció atòmica per al Laboratori municipal.
(Dia 17)

- Manuel Martínez Calderón, per les obres de conces¬
sió administrativa per a la explotació d'un pàrking al
carrer del Capità Arenas.
(Dia 21)

- Neteges Sabadell, SA, per la neteja del Casal d'Avis
Besòs de l'1 de juliol al 31 de desembre, del Centre
Cívic Sant Martí durant el mes d'agost de 1988, i dels
edificis municipals situats en el Districte de Sant
Martí, gestió descentralitzada, des del mes de març
fins al mes de desembre de 1988.
(Dia 31)

- Cancel·lació de la garantia per respondre dels treballs
de retolació de les vies públiques de la zona de Sant
Martí i altres.
(Dia 1)

- Indústries Llambi, SA, per les obres de subministra¬
ment i col·locació de les persianes en el Col·legi
Públic Brasil.
(Dia 4)

Informació pública
- D'una relació certificada de subjectes passius que no
van pagar les seves quotes en període voluntari de
cobrança i la seva pròrroga.
(Dia 16)

- De l'aprovació de l'Estudi de detall de la finca de la
plaça d'Urquinaona, núms. 12-13, ronda de Sant
Pere, núm. 20 i carrer de Fontanella, núm. 21.

- De l'acord de la Comisió de Govern, de l'1 de març
de 1989, de declarar iniciada l'expropiació de la
finca, situada entre els carrers de Tarragona, Diputa¬
ció, Llançà i Gran Via de les Corts Catalanes, de
12.510,23 m2 de superfície, sotmetre a informació
pública, durant el termini de 15 dies, la relació de
béns i drets afectats i sol·licitar del Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya que decreti l'ocupació
urgent dels terrenys.
(Dia 17)

- De l'acord del Consell Plenari, de 10 de març de
1989, d'aprovar unes modificacions de crèdit per un
import de 1.805.579.307 pessetes, del Pressupost
general de 1989.
(Dia 23)

- De l'expedient relatiu a l'adjudicació d'una parcel·la
sobrant de la via pública, situada al passeig de
Carles I, núm. 77, de 54 m2 de superfície, que
confronta amb la finca propietat del senyor Ramon
Giner i Allué.
(Dia 29)

- De l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall d'orde¬
nació volumètrica de la finca núm. 28 del passeig de
Gràcia, segons acord del Consell Plenari, de 2 de
març de 1989.
(Dia 1)

Notificacions
- Als titulars que es relacionen sobre proposta de
caducitat de les parades de diversos mercats de la
Ciutat, que s'indiquen en relació adjunta.

- Als ignorats hereus de Maria Garcia i Asensio, en
relació a la succesió en la titularitat de la parada núm.
65 del mercat de la Mare de Déu de Port.
(Dia 22)
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