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CONSELL PLENARI

Acords
Sessió del Consell Plenari, de 12 de setembre

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 21

de juliol de

1989

(P-840 i 841), pel qual, en virtut de concurs es
nomenen: a) la Sra. Ángeles Fernández i Sánchez, Cap

de 1989.

Aprovació de I' acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentat del decret de l'Alcaidia, de 21 de
que nomena al Sr. Joan Conde
i del Campo, Director de Serveis Generals.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21 de

juliol de 1989 (NC-103),

juliol de 1989 (NC-104), que nomena al Sr. Xavier
Castells i Fontboté, Director del Departament de Pressupostació i Control de Gestió.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21 de

juliol de 1989 (NC-105), que designa membres del Con¬
sell d'Empreses i Institucions Municipals els ll ims. Srs.
Lluís Armet i Comas, i Enric Truñó i Lagares, i les ll imes
Srs. Eulàlia Vintró i Castells, i Marta Mata i Garriga.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 21 de juliol de
1989 (NC-106, 107 i 108), que, respectivament, nome¬
nen, membre del Consell Municipal del Districte: de

de l'Oficina Administrativa del Comissionat del Pla Es¬

tratègic Econòmic i Social; b) la Sra. Paloma Lorente i
de la Fuente, Cap de l'Oficina d'Administració i Inventari
de Béns Mobles; c) la Sra. M. del Coro Garrido i Iborra,
Cap de l'Oficina de Taxes i Matriculació; d) la Sra. Núria
Lluch i Mulero, Cap de l'Oficina Administrativa de l'Àrea
d'Economia i Empreses; e) la Sra. Elena Moreno i
Aznar, Cap de l'Oficina Administrativa del Laboratori
Municipal; f) les Sres. M. Luz Moure i Montero, Isabel
Feijoo i Boso, i Maria Berron i Guardia, respectivament,
Cap dels Nuclis Orgànics de Suport Administratiu de les
Divisions de Serveis Personals dels Districtes de Sant

Andreu, de Sants

-

Montjuïc, i Horta

-

Guinardó; g) la

Sra. M. África Font i Domingo, Cap del Nucli Orgànic de
l'Oficina Administrativa de la Divisió de Serveis Perso¬
nals del Districte de Ciutat Vella; i h) la Sra. M. José
Barberà i Filló, Cap del Nucli Orgànic de l'Oficina
Administrativa de la Divisió de Serveis Tècnics del
Districte de Ciutat Vella.

Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 21 de

juliol de

de la Sra. M. Eugènia Andreu i Vendrell, i el Sr. Xavier
Gomà i Preses, en substitució del Sr. Josep M. Lucchet-

1989, pels quals, en virtut de concurs, respectiva¬
ment es nomenen: la Sra. Mercè Guillén i Vila, Cap
del Servei d'Inspecció de la Unitat Operativa de Pro¬
veïments i Consum (P-842); el Sr. Eladi Torres i
González, Cap del Servei de Gestió de la Informació
(P-843); el Sr. Josep Calvo i Marro, Cap del Servei de

ti i Pius.

Mercats

Ciutat Vella, el Sr. Marià Quintana i Tarrats, en substitu¬
ció del Sr. Angel Serrano i Freixes; i de Sarrià-Sant

Gervasi, la Sra. Mercè Catot i Permanyer, en substitució

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 21 de

juliol de 1989 (E-382), que s'aculi a l'oferiment de la
Generalitat contingut a la convocatòria pública, aprova¬
da per Ordre de 2 de juny de 1989, sobre concessió
d'ajuts econòmics per al sosteniment de les llars d'in¬

(P-844); el Sr. Josep Rovira i Riera, Cap del

Servei d'Informació Esportiva (P-845); la Sra. Manuela
Madrid i Cayuela, Cap del Servei d'Actes Esportius

a) els Srs. Xavier Massísimo i Sánchez de

(P-846); el Sr. Josep Sánchez i Ponsa, Cap del Servei
de Gestió d'Equipament Esportiu (P-847); la Sra.
Àngels Villadés i Sanmartí, Cap del Negociat de
Gestió dels Serveis de Suport a l'Educació (P-848); la
Sra. M. Amèlia García i Fernández, Cap del Negociat
de Cooperació Educativa (P-849); el Sr. Josep Yáñez
i Gay, Cap del Servei de Valoracions (P-850); el Sr.
Mario Quintana i Creus, Cap del Servei d'Elements
Urbans (P-851); i el Sr. Joan Vila i Serra, Cap del

Boado, i Antoni Fort i Martínez, Cap de Nucli Orgànic de

Servei d'Informàtica i Control de Gestió de la Unitat

Llicències d'Obres i Activitats dels Districtes de Sant
Martí i de Ciutat Vella, respectivament; b) els Srs.
Francisco Javier Jané i Oliva, Salvador Pérez i Marí, Luís

Operativa de Proveïments i Consum (P-852).

fants de Catalunya i autoritza la sol·licitud d'ajudes per
al manteniment i funcionament de les escoles bressol

municipals.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 21 de juliol de
1989 (P-837 i 838), pels quals, en virtut de concurs, es
nomenen:

Giner i Solà, Caps de Nucli Orgànic d'Intervenció de
l'Edificació i de les Instal·lacions i Activitats Industrials,

Comercials, Recreatives i de Serveis dels Districtes de
de Sarrià - Sant Gervasi, d'Horta - Guinardó i de Sant
Andreu; i c) els Srs. Juan Pérez i Vives, i Salvador Vidal i

Martínez, Caps de Nucli Orgànic d'Intervenció en les
Instal·lacions i Activitats Industrials dels Districte l'Eixam-

ple, i de Sants

-

Montjuïc, respectivament.

Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 27 de juliol de
1989, pels quals, en virtut de concurs, respectivament
es nomenen: el Sr. Josep Julià i Capdevila, Cap del
Servei de Construcció d'Edificis (P-860); el Sr. Jaume
Cuscó i Valldeperes, Supervisor d'Atenció Personalitza¬
da del 010 (P-864); i el Sr. José Antonio Bahillo i

Cordero, Cap del Servei d'Informació i Correció de
l'Àrea de Manteniment i Serveis (P-871).
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de 1989
(P-858), pel qual, en virtut de concurs, es nomenen: la Sra.
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Fransitorra i Brase, Directora del Centre Cívic de Sant
Martí; el Sr. Jordi Sánchez i Masip, Director del Centre
Cívic'del Carmel; i el Sr. Rafael Aguilar i Latiegui, Director
del Centre Cívic la Casa del Rellotge.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de 1989
(P-863), pel qual, en virtut de concurs, es nomenen els
Srs. Albert Ribó i Pratsobrerroca, Jordi Oller i Martí, Enric
Torrellas i Figueras, i Joan Bosco Cusó i Calaf, i la Sra.
Roser Crivillé i Yuste, Cap de les Oficines de Projectes
dels Districtes de Sant Martí, Sarrià - Sant Gervasi, Sant
Andreu i Sants - Montjuïc, respectivament.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de 1989
(P-861), pel qual, en virtut de concurs, es nomenen: el Sr.
Carlos Sanfeliu i Cortés, Cap de Nucli d'obres de la Divisió
de Serveis Tècnics del Districte de Sant Martí; el Sr.
Ramon Llobera i Tello, Cap de Nucli d'Obres d'Edificis
Públics i Neteja de la Divisió de Serveis Tècnics del
Districte d'Horta-Guinardó; el Sr. Santiago Fernández i
González, Cap de Nucli d'Obres de la Divisió de Serveis
Tècnics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi; la Sra. Anna
Ribas i Seix, Cap de Nucli d'Obres d'Edificis Públics i
Neteja de la Divisió de Serveis Tècnics del Districte de
l'Eixample; i el Sr. Joan Batista Batra i Ripollès, Cap de
Nucli Orgànic d'Obres i Edificis Públics de la Divisió de
Pilar

Serveis Tècnics de Sants-Montjuïc.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de
1989 (P-862), pel qual, en virtut de concurs, es nome¬

a) els Srs. Mariano Martínez i Moyano, i Enric
Barquets i Alonso, respectivament, Caps dels Nuclis
nen:

Orgànics de la Via Pública i Neteja dels Districtes de
Sants-Montjuïc i Ciutat Vella; b) els Srs. Romà Torrents i
Llanos, Pere Duran i Bellido, Teotimo Romero i Gallan,
Rafael Álvarez i Ochoa, i Gonzalo Andrés i Rico, respec¬

1269

Ordre del dia
COMISSIÓ DE GOVERN
Ratificar l'acord de la Comissió de

Govern, de 12 de

juliol de 1989, pel qual s'aprovà definitivament la imposi¬
ció de contribucions especials per a la construcció de

galeries de serveis.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de
juliol de 1989, pel qual s'aprovà provisionalment el Pla

especial de desenvolupament d'un parc urbà i esportiu
al sector de Piscines i Esports, amb la següent addició
al punt primer de l'esmentat acord: «i amb les precisions
que figuren a l'informe de l'Àrea d'Urbanisme de 4 de
setembre de 1989, que han estat introduïdes en la
documentació aportada per la promoció el 23 d'agost
de 1989 que es presenta com a text d'aprovació provi¬
sional».

ALCALDIA
Constituir amb l'Administració de l'Estat, i en execució
del Conveni signat en data 22 de maig de 1989, la
Societat Barcelona Holding Olímpico, Sociedad Anónima

(HOLSA) i, de conformitat amb el que estableix la part
dispositiva del Conveni, procedir a l'aprovació dels Esta¬
tuts de la Societat i designació dels Consellers en repre¬
sentació d'aquest Ajuntament; constituir la Societat deno¬
minada Institut Municipal de Promoció Urbanística, SA
(IMPUSA) amb un capital de 175 milions de pessetes
representats per 1.750 accions de 100.000 pessetes;
aprovar

els

seus

Estatuts, que figuren com a annex al

d'Ús de la Via

present acord i subscriure i desemborsar totalment el

Pública dels Districtes de Sants-Montjuïc, l'Eixample,
Ciutat Vella, Sant Andreu, Horta Guinardó, Sant Martí, i
Sarrià-Sant Gervasi.

capital social. Disposar que el capital fundacional per a la

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 26 de juliol de
1989 (EF-707), que concedeix al Banc de Crèdit Local

de,T992, modificare Is articles 1 i 5 dels Estatuts de les

tivament, Cap dels Nuclis Orgànics

d'Espanya

contraaval,
207.050.000 pessetes, del
un

bancària concedeix

a

per un import màxim de
que l'esmentada institució

Túnels y

Accessos de Barcelona,

SAC, i aprova el corresponent projecte de contracte.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 3
que convoca eleccions per a

d'agost de 1989 (E-429),

la constitució del Consell Municipal Escolar i dels Con¬
sells Escolars de Districte, que s'hauran de constituir
abans de l'1 de gener de 1990.

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 30 de juny de

constitució de la Societat IMPUSA serà amb càrrec a
Nnstitut Municipal de
Soóietats

Promoció Urbanística i Jocs Olímpics

privades municipals Anella Olímpica de Mont¬

juïc, SA i Vila Olímpica, SA, segons la redacció que figura
com a annex al present acord;
aportar a HOLSA les
accions de Vila Olímpica, SA i Anella Olímpica de Mont¬
juïc, SA i, un cop constituïda, les d'IMPUSA; i facultar
o Regidor en qui delegui, per a la
signatura de la documentació precisa i dels convenis que
siguin necessaris per a l'execució dels anteriors acords.
Designar com a membres representants de l'Ajunta¬

l'Excm. Sr. Alcalde

ment

en

el Consell d'Administració de Barcelona Hol¬

ding Olímpico, SA, de conformitat amb allò que preveu

1989, que aprova els Comptes de Cabals de la Diposi¬

l'article 26 dels Estatuts de la Societat, els ll ims. Srs.

taria, corresponents al segon trimestre de 1989.

Jordi Parpal i Marfà, i Joaquim de Nadal i Caparà, la
ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells, i els Srs. Ramon
Boixadós i Malé, Josep Miquel Abad i Silvestre, Lluís
Serra i Serra, i Josep M. Vegara i Carrió, aquest últim en

Ratificar els Convenis següents:
A) Amb el Ministeri de Cultura i la Fundació Antoni

Tàpies

per a

la rehabilitació de l'edifici de l'Editorial

Muntaner i Simó.
B) Amb la Generalitat de Catalunya sobre la creació i
manteniment de la base de dades

informació continguda

en

de la ciutat de Barcelona.

generada en la
l'Informe d'alta dels Hospitals

C) Amb la Universitat de Barcelona sobre manteni¬
ment, conservació i configuració dels espais verds de la
Zona universitària.
Ratificar, exercint funcions de Junta General de la
Societat Privada Municipal Anella Olímpica de Montjuïc,
SA, l'acord adoptat pel Consell d'Administració, de 25
de juliol de 1989
per a l'aplicació de beneficis fins al 31
de desembre de 1988.

qualitat d'observador.
Celebrar, el dia 13 d'octubre de 1989 en el Saló de
Cent de la Ciutat, un acta de commemoració ciutadana
del 80è aniversari de l'afusellament de Francesc Ferrer i
Guàrdia, sota el lema «La Ciutat de Barcelona i Ferrer
i Guàrdia».

ÀREA DE CULTURA

Aprovar el conveni pel qual el Sr. Josep

Bartolí i Guiu

fa donació de 118 dibuixos relacionats amb l'exili de
1939 i els camps de concentració a França, per figurar

1270

en

els Museus i Institucions

dependents d'aquest Ajun¬

tament, segons relació que s'adjunta, de conformitatamb les condicions assenyalades en el conveni, per
les quals l'Ajuntament s'obliga a satisfer al Sr. Bartolí,
mentre

visqui, la quantitat de 120.000 pessetes men¬
suals; autoritzar la seva formalització; i aprovar la des¬
pesa de 840.000 pessetes amb càrrec a la partida 482
7130 0008 03 del vigent Pressupost, per abonar les
mensualitats corresponents a 1989 (juny a desembre,
ambdós
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investigació i l'assistència sanitària, pel

preu de 100.000.000 de pessetes, a pagar, pel que fa a
5.000.000 de pessetes, en el moment de formalitzar el
contracte de

compravenda, i pel que fa a la resta de
95.000.000 de pessetes -pagament ajornat que es
ga¬
rantirà amb un aval bancari-, en el moment de lliurar la

possessió de l'immoble, lliure d'ocupants, dins del termi¬
ni que finirà el 31 de desembre de 1990, tot destinant
l'import total a la construcció d'un frontó en el lloc i amb
les condicions que determini l'Àrea d'Esports; i declarar
l'excepció licitatòria prevista en l'article 275.1a) de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

I ECONOMIA

ÀREA DE FINANCES

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Negociat de Pressupostos i Comptes

Estimar les al·legacions de José Vidal i Llort en
representació de Fandi, SA i de Radi Mahmud Shuaibi i
aprovar la reincorporació al text refós de modificació del
Pla General Metropolità, relativa a la definició i regulació

Aprovar modificacions de crèdit dins del Pressupost
documentació adjunta.

General de 1989, segons

de la

Negociat d'Administració de Béns

de dotació hotelera i denominació dels sòls

s'afecten

de

Aprovar a la vista de la informació pública i de confor¬
mitat amb allò que disposa l'article 20 del Reglament del
Patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de 1988,
l'alteració de la qualificació jurídica de bé de domini

públic de la finca municipal assenyalada amb el núm. 14
del carrer de Pere II de Montcada, de superfície 2.328
m2, destinada a frontó, convertint-la en bé patrimonial;
alienar-la directament al doctor Jaume Planas i Guasch,
creador i director de la Clínica de

zona

a aquesta, en l'àmbit del terme municipal
Barcelona, de les implantacions núms. 10 i 12 -Rius
i Taulet núm. 1-3 (Fira), i Torre Melina- dins de la
proposta d'ordenació, i qualificar-les com zona de dota¬
que

Cirurgia Plàstica i

Estètica Dr. Planas, situada al costat de dita finca, per a

l'ampliació de les activitats d'aquest centre

en

els camps

ció hotelera (clau 10); i en conseqüència, aprovar provi¬
sionalment la «Modificació del Pla General Metropolità,
relativa a la definició i regulació de la zona de dotació
hotelera i determinació dels sòls que s'afecten a aques¬
ta, en l'àmbit del terme municipal de Barcelona», amb
les dites reincorporacions, d'acord amb l'informe de

l'Àrea d'Urbanisme de data 4 de setembre de 1989 i
elevar el present acord, a l'Hble. Sr. Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, per a la seva
aprovació definitiva.

MilM.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de 5 de

setembre de 1989,

aprovada el 15 de setembre de

1989

Al Saló de la Ciutat de la Casa Consistorial de la
Ciutat de Barcelona, el cinc de setembre de mil noucents vuitanta-nou, es reuneix la
sota la presidència de l'Excm.

Comissió de Govern

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·lms. Srs. Regi¬
dors Guerau Ruiz i Pena, Josep M. Serra i Martí, Joan
Torres i Carol, Marta Mata i Garriga, Joan Clos i Matheu,
Mercè Sala i Schnorkowski, Albert Batlle i Bastardas,
Juan José Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i Rebull,

Joaquim de Nadal i Caparà, i Xavier Valls i Serra,
assistits per

l'll im. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i

Servei municipal de Parcs i Jardins, dels espais verds de
la Zona Universitària de Pedralbes, confinants amb altres
zones

enjardinades de competència municipal.

S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclosos
a

l'ordre del dia:

Sobre les propostes d'acord per a la propera sessió
del Consell Plenari.
Examinats els dictàmens preparats per a la sessió del
Consell Plenari del proper dia 12, els Regidors que els

signen informen sobre el contingut de les propostes
d'acord, i responen, especialment, en

el

que

afecta el

resolució i adopció d'acords pertinents
en relació a les al·legacions formulades en el tràmit
d'informació pública de l'acord plenari, de 5 de juliol de
1989, pel qual s'aprovà provisionalment la modificació
del Pla General Metropolità quant a definició i regulació
dictamen per a

de dotació hotelera i dels sòls afectats,

Cortal, que certifica.

de la

presents, en qualitat d'observadors, els ll·lms.
Srs. Regidors Antoni Santiburcio i Moreno, Jordi Borja i
Sebastià, Enric Truñó i Lagares, M. Aurèlia Capmany
i Famés, Francesca Masgoret i Llardent, Josep Espinàs
i Xivillé, i Antoni Lucchetti i Farré.

proposta que el Sr. Serra i Martí ha explicat detinguda¬
ment i sobre la qual s'ha obert un debat, amb opinions i

Excusa la seva assistència I'll Im. Sr. Jordi Parpal i
Marfà.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬
cia obre la sessió a les deu hores i trenta minuts.

cions hoteleres. La Comissió de Govern determina els
dictàmens i informes de Regidoría als quals dóna la

Hi són

de la sessió anterior, de 12
juliol de 1989, l'esborrany de la qual ha estat tramès

Es dóna per llegida l'acta
de

atots els membres de la

Comissió; i s'aprova.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acords.
Ratificar les següents operacions de crèdit a curt
termini: a) amb el Banco de Europa per import de 500
milions de pessetes al tipus d'interès variable més el

0,25 % i amb venciment el 14 de juliol de 1990; b) amb
BNP España per 500 milions de pessetes al tipus
d'interès Mibor més el 0,125 % amb venciment el 14 de

juliol de 1990; c) amb Natwest March per import de 500
milions de pessetes al tipus d'interès Mibor més el
0,15 % amb venciment el 15 de juliol de 1990; d) amb
Bancapital per import de 500 milions de pessetes al
tipus d'interès Mibor més el 25 % amb venciment el 18
de juliol de 1990; e) amb el Banco de la Pequeña y
Mediana Empresa al tipus d'interès Mibor més el
0,25 % i amb venciment el 21 de juliol de 1990; i f) amb
la Société Generale de Banque en Espagne per 1.000
milions de pessetes al tipus d'interès Mibor més el
0,30 % i amb venciment el 15 de juliol de 1990.
Sol·licitar del Banco de Crédito Local de España les
quantitats de 20.764.487 pessetes a compte del con¬
tracte de préstec núm. 12.936, i de 180.776.055 pesse¬
tes, a compte del contracte de préstec núm. 13.669,
per atendre el pagament a la Corporació Metropolitana
amb càrrec al

Pressupost d'Inversions de 1984.

Ratificar el conveni amb la Universitat de Barcelona per
al
manteniment, conservació i configuració mitjançant el

zona

suggeriments de diversos Regidors i l'observació del
Sr. Lucchetti, qui ha expressat les reserves del seu
Grup municipal quant a la incorporació de dues afecta¬
conformitat, per a la seva inclusió en l'ordre del dia de
l'esmentada sessió plenària.
Del Sr. Alcalde sobre activitats i gestió municipal.
El Sr. Alcalde informa detalladament de l'activitat i

gestió municipal, centrant la seva exposició en la pre¬
sència de la ciutat i del COOB en l'assemblea plenària
del Comitè Olímpic Internacional, tinguda la passada
setmana a San Juan de Puerto Rico, en la qual el
Comitè Organitzador de Barcelona presentà l'informe
pertinent sobre l'organització i situació de les obres
olímpiques, i seguidament, efectua un balanç valoratiu
dels dos anys de gestió de l'actual Consistori, durant
els quals l'Ajuntament ha endegat i posat en marxa els
grans projectes d'infrastructura ciutadana, la qual cosa
permetrà en la segona meitat del mandat consistorial,
actuar decisivament per enllestir la Carta municipal i
desenvolupar projectes més particularitzats, destinats
fonamentalment a millorar la qualitat de vida dels barris i
dels ciutadans.
Del Sr. Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia,
sobre el Pressupost de 1990.
El Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia, Sr.

Raventós, informa de les directrius legals i econòmi¬
ques del Pressupost de 1990, adaptat a les prescrip¬
cions de la nova Llei d'Hisendes Locals, tot formulant
un esquema primari de les grans
línies generals que
informaran, per a l'any vinent, sobre el Pressupost mu¬

nicipal.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les dotze hores i cinquantacinc minuts.
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Acords
Sessió de la Comissió de Govern, de 15
setembre de 1989.

de

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia

banda als Centres Gestors, en

desenvolupament del
«Projecte de normativa-marc per a la
regulació dels Centres Gestors», aprovat per acord de
la Comissió de Govern, d'1 de març de 1989 i ratificat
per acord del Consell Plenari, de 10 de març de 1989.
que disposa el

Secretaria Tècnica de

l'Àrea d'Organització

i Serveis Generals

ALCALDIA

DELEGACIÓ
I JOCS

DE

PROMOCIÓ URBANÍSTICA

OLÍMPICS 1992

Aprovar la configuració de l'estructura orgànica inter¬
i funcions de l'Àrea de Cultura, d'acord amb el
document i organigrama adjunts.
na

Reorganitzar la Unitat Operativa de Població i Aten¬

Aprovar, d'acord amb la determinació quarta de les
aprovades per la Comissió de Govern de 22 d'abril de
1987, el cost de les obres de construcció dels col·lec¬
Cinturó del Litoral, pertanyent
a
la conca de la Riera d'Horta, avaluades en

cions de l'Estat, de l'Àrea d'Informació de Base, segons
l'estructura i la distribució de funcions exposades en el
document que s'adjunta, amb la finalitat d'adequar-la a

tors del carrer Prim: tram

les

355.694.164 pessetes, segons projecte redactat per
SPM Vila Olímpica, SA.

Municipal d'Habitants.

Aprovar, d'acord amb la determinació quarta de les
aprovades per la Comissió de Govern de 22 d'abril de
1987, el cost de les obres de construcció del col·lector
de Barceloneta-Ginebra pertanyent a la xarxa bàsica de
l'eix
col·lectors
de
de
Ginebra,
avaluades en
197.795.505 pessetes, segons projecte redactat per
SPM Vila Olímpica, SA.

Aprovar, d'acord amb la deteminació quarta de les
aprovades per la Comissió de Govern de 22 d'abril de

comeses que li corresponen, després de l'aprovació
de la transferència núm. 17, mitjançant la qual s'atri¬
bueix als Districtes la gestió desconcentrada del Padró

Constituir el Centre Gestor «Museus i Patrimoni Cultu¬
ral» que

s'insereix dins l'Àrea de Cultura, d'acord amb el

que s'estableix en la Normativa-marc per a la regulació
dels Centres Gestors, aprovada per acord de la Comis¬
sió Municipal de Govern d'1 de març de 1989, ratificat

pel Consell Plenari en sessió de 10 de març de 1989, i
amb el que es disposa en la Norma constitutiva que es
transcriu en el document adjunt núm. 2, que s'aprova;
aprovar la competència, les funcions i l'estructura inter¬

1987, el cost de les obres de construcció del col·lector

na,

de pas sota vies del carrer d'Enamorats, pertanyent a la
xarxa bàsica de col·lectors de Bogatell Sud-Est, avalua¬

termes que

des

en

per

SPM Vila Olímpica, SA.

732.285.890 pessetes, segons projecte redactat

1987, el cost de les obres de construcció del col·lector

Glòries-Bogatell, pertanyent a la xarxa bàsica de col·lec¬
tors de Bogatell Sud-Est, avaluades en 2.209.467.865
pessetes, segons projecte redactat per SPM Vila Olím¬
pica, SA.

PRIMERA

TINÈNCIA

AprovaréI Pla d'Equipaments de Benestar Social dels
Districtes d'acord amb el document

D'ORGANITZACIÓ

Secretaria Tècnica de

a la Direcció
els documents adjunts
núms. 4 i 5; nomenar Conseller Delegat del Centre al
Coordinador de l'Àrea de Cultura, Sr. Ferran Mascarell i

1989, i també el sistema d'informació

aplicable,

segons es

defineix

en

Canalda, d'acord amb el que es disposa en l'indicada
Normativa-marc; proposar a l'Alcaldia, a l'empara del
que disposa el paràgraf 1 de la norma quinzena de la
referida Normativa-marc, el nomenament del Sr. Jordi
Carrió i Figuerola com a Gerent de l'esmentat Centre
Gestor.
Modificar les Normes

D'ALCALDIA

REGIDORIA ADJUNTA

AMBIT

s'indiquen en el document adjunt núm. 3;
establir els recursos de tot tipus amb què es dota el
centre i els obejctius que li són exigibles per a l'exercici
en

Aprovar, d'acord amb la determinació quarta de les
aprovades per la Comissió de Govern de 22 d'abril de

amb què es configura el Centre Gestor, en els

annex.

Reguladores de l'Estructura
Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes,
aprovades per la Comissió Municipal Permanent, de 14
de juny de 1985 i la Pauta Organitzativa General per als
Districtes, aprovada per la Comissió de Govern d'11 de
maig de 1988, i ampliar la Normativa Reguladora dels
Processos de Transferència, aprovada per decret d'Al¬
caldia, de 15 de novembre de 1984,

I ECONOMIA

l'Àrea

de Personal

Aprovar la normativa reguladora de les funcions en
matèria de personal, desconcentrades a les Àrees que
integren els Àmbits Municipals i als Districtes, i d'altra

es

determinen

en

en

els termes que

els documents adjunts.

AprovaréI projecte de transferència núm. 17, mitjan¬
çant el qual es traspassen als Consells Municipals de
Districte les funcions relatives a la gestió desconcentrada del Padró Municipal d'Habitants, elaborat per la
Direcció de Serveis d'Organització i informat pels òr¬
gans auxiliars afectats i per la

Comissió de Descentra-
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lització Territorial, en sessió de 20 de juliol de 1989;
transferir als Consells Municipals de Districte, en aplica¬
ció de l'esmentat projecte, les funcions enumerades en
l'epigraf 1.2, en relació a la matèria assenyalada en
l'epígraf 1.1, i que es transcriuen en el document

gas, situada en el carrer Salvador Mundi núm. 18, per
un termini de deu anys, per destinar-lo a Centre de
Serveis Socials del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

adjunt; les quals han d'ésser exercides pels Consells
abans indicats, mitjançant els seus respectius òrgans

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

i auxiliars amb les limitacions assenyalades
2 i 10 del referit projecte, i sol·licitar de
l'Alcaldia l'atorgament de les necessàries delegacions
de funcions a favor dels Regidors-Presidents dels res¬
pectius Consells i la declaració dels oportuns actes de

Negociat de Joventut

de govern
en

els epígrafs

gestió per a l'efectivitat d'aquesta transferència.

Autoritzar la despesa de 10.989.000 pessetes contra
la partida 258.1153.0201 del Pressupost de 1989, per la

gestió tècnica del programa de formació de l'Institut
Municipal d'Animació i Esplai; aprovar la contractació
directa de l'objecte abans esmentat, amb BON, Socie¬
tat de Gestió i Promoció

PONÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
I SOCIAL DE

LA CIUTAT

Departament Administratiu de la Ponència per al
Desenvolupament Econòmic i Social de la Ciutat
Acceptar i agrair la subvenció de 101.341.490 pesse¬
tes, atorgada per l'INEM a l'empara
Ministeri de Treball i Seguretat Social,

de l'Ordre del
de 4 d'abril de

1989, que regula el Pla Nacional de Formació i Inserció
Professional, i els cursos de Formació Professional

Ocupacional que han de donar els Centres Col·labora¬
dors de l'INEM; facultar el Regidor de l'Àmbit d'Orga¬
nització i Economia i el Regidor-President de l'Àrea de

Desenvolupament Econòmic i Social, indistintament,
per a la tramitació i signatura de tots aquells documents
necessaris per a

la seva efectiva recepció.
Acceptar i agrair la subvenció de 163.847.027 pesse¬
tes atorgada, a l'empara dels Reial Decret 2404/1985
de 17 de desembre que incorpora la normativa comuni¬
tària sobre les funcions del Fons Social Europeu, per
l'esmentat Fons per a accions de formació professional;

Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia
Regidor-President de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Social per a la tramitació i signatura, indistin¬
tament, de tots aquells documents necessaris per a la
seva efectiva recepció.

Cultural, SA de conformitat

amb l'establert en l'article 275 1 B) de la Llei 8/87, de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
article 120.1.2 del Reial Decret Legislatiu 781/88, de 18

d'abril, article 69.2 de la Llei de Contractes de l'Estat en
relació amb els articles 213.2 i 118 del seu Reglament,
article 9 c) del Decret 1005/74, de 4 d'abril, una vegada
s'ha donat compliment a l'assenyalat en la regla 1a de
l'article 20 del Reglament de Contractació de les Corpo¬
racions Locals, i requerir l'adjudicatari perquè
la Caixa de la Corporació, en el termini de

ingressi a
10 dies a
partir de la notificació del present acord, la quantitat de
269.890 pessetes en concepte de garantia.
Acollir-se a l'oferiment de la Generalitat de Catalunya,
en el decret de 17 d'abril de 1989, sobre
concessió d'un fons d'ajut per les entitats locals de

contingut

Catalunya que tinguin establerts sistemes de tarifes
socials en el transport urbà i suburbà de viatgers, per a
l'any 1989; autoritzar la sol·licitud de les esmentades

ajudes pels sistemes de tarifes socials en el transport
urbà i suburbà de persones en situació de pensionistes
pels conceptes de jubilació, invalidesa permanent i
persones més grans de 65 anys; facultar la Sra. Eulàlia

facultareI

Vinïró i Castells, com a Tinent d'Alcalde de Benestar

i el

Social, per a la tramitació i signatura de tots aquells

ÀREA

documents necessaris per a la seva
donar-ne compte al Consell Plenari.

efectiva recepció i

Negociat d'Esports
DE FINANCES

Direcció de Serveis d'Ingressos
Considerar que no realitzen el fet imposable i, per

tant,

no estan subjectes al pagament de l'impost muni¬
cipal sobre la publicitat, les activitats efectuades dins la
campanya «Espanyol, ara és el moment» promoguda
pel Reial Club Esportiu Espanyol.

Negociat d'Administració de Béns
AprovaréI conveni amb la Diputació de Barcelona, en
virtut del qual aquest Ajuntament cedeix l'usdefruit a
l'esmentada entitat, per un termini de cinc anys, dels
pisos situats en la planta 1a portes A, B i C del local
comercial núm.

7 de la planta baixa, de propietat
municipal, situats al passeig de la Mare de Déu del Port
núms. 389-395, per destinar-los a Residència de Joves,
i
recíprocament, la Diputació de Barcelona cedeix l'us¬
defruit a favor d'aquest Ajuntament de la biblioteca i de
''espai de 122,10 m2 del jardí de la Residència Fàbre¬

Declarar desert el concurs, convocat per acord de la
Comissió de Govern, de 20 de gener de 1989, per a

l'adjudicació de les obres de construcció de dues
piscines cobertes, vestidors i serveis, i també dels
serveis del llac exterior, corresponents al Complex Es¬
portiu de Renfe-Meridiana en la seva segona fase per
import de 339.971.976 pessetes, per quant l'única
oferta presentada era superior a l'import del projecte;
modificar el projecte primitiu d'acord amb la memòria
de variacions i el pressupost de 339.971.970 pessetes
que s'acompanya, deixant sense efecte el primitiu;
declarar l'excepció licitatòria per raó d'urgència, de
conformitat amb el que estableix l'article 275-1 -B) de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya; i contractar directament les esmentades
obres prèvia concurrència d'ofertes entre empreses de
reconeguda solvència.
Aprovar les tarifes a aplicar per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals durant la temporada
1989/90 segons la llista que s'adjunta; prosseguir els
tràmits legals adients; i donar compte d'aquest acord al
Consell Plenari.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS
Negociat d'Expropiacions i Desnonaments
Iniciar,

a

l'empara del que s'estableix en els 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. 67-69 del
carrer de l'Artesania i 61-89 de la Ronda de la Guineueta

Vella, afectades per la perllongació del carrer d'Anto¬
Machado; formular relació de béns i drets afectats i

nio

sotmetre-la

a

informació pública durant el

termini de 15

dies.

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 la finca núms. 24-28 del carrer Duran i
Borrell, de 554 m2 d'extensió, afectats quant a 526 m2
de zona 6 b) i els restants 28 m2 de zona 5, pel Pla
General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976;
formular relació de propietaris amb indicació dels béns i
drets afectats i sotmetre-la a informació pública pel
termini de quinze dies.

Iniciar, a l'empara del que s'estableix en l'article 134 i
concordants de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació

Urbana, 17 i concordants de la Llei d'Expropiació For¬
çosa i 16 i següents del seu Reglament, els tràmits
necessaris per a l'adquisició pel sistema d'expropiació
de les finques núms. 191-193-195-197 del carrer Llobre-

gós, qualificades com a zones verdes i vial, pel Pla
Especial de Reforma Interior i Millora del Medi Urbà del
Carmel, aprovat el 23 de gener de 1986; formular la
relació de propietaris amb indicació dels béns i drets
afectats i sotmetre-la a informació pública durant el
termini de quinze dies.
Iniciar l'expedient d'expropiació de la finca núm 69
de la Carretera de la Bordeta, de 931,41 m2 d'extensió,
afectada de vial, conforme el Pla General Metropolità,

aprovat el 14 de juliol de 1976, i el Pla Especial de
Hostafrancs, pendent d'aprovació inicial, propietat del
Sr. Pedro Mestres Rovira; formular la relació de propie¬
taris amb descripció dels béns i drets afectats; sotme¬
tre-la a informació pública durant el termini de quinze
dies.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de l'interior de l'illa qualifica¬
da de zona (6a) pel Pla General Metropolità, aprovat el
14 de juliol de 1976, delimitada pels carrers de l'Espi¬
ga,
tal i
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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 PERI del Sector

Oriental, aprovat el 18 d'abril de 1985; en la qual s'han
recollit part de

les manifestacions efectuades pels
període d'exposició al públic; no
admetre les al·legacions números 8 i 11, i també part
de la 24 pel que fa a les superfícies, per no haver
interessats

el

en

resultat suficientment acreditades i

acreditar

sens

perjudici del

la tramitació dels expedients
individualitzats; iniciar expedient separat per cadascu¬

que es pugui

en

de les finques afectades.
Declarar sobrant de via pública, de conformitat amb
el Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol de
na

1976, la parcel·la procedent de la finca núm. 181 del
passeig de Fabra i Puig, de 80,80 m2 d'extensió, que
confronta pel front amb el passeig de Fabra i Puig;
dreta, entrant, amb la resta de finca que se segrega; al
fons amb l'adjudicatari i esquerra, entrant, amb la finca
propietat del Sr. Víctor Carbonell i Ubach i altres; tot
això als efectes que procedeixin i a l'especial que pugui
inscriure's en el Registre de la Propietat com a domini
del Municipi i adjudicar l'esmentada parcel·la al Sr.
Secundino
González
i
Cardenas, pel preu de
16.160.000 pessetes, completament lliure de despeses
per a l'Ajuntament incloses les de prèvia inscripció i
amb les condicions que obren en l'annex núm. 1;
requerir a la propietat perquè en un terme de quinze
dies a comptar des del següent de la notificació,

ingressi dita quantitat

en la Caixa municipal.
Declarar sobrant de la via pública, de conformitat
amb «Ensanche San Martín», aprovat el 29 de gener de

1925, la parcel·la procedent del carrer de Biscaia, núm.
322, de 90 m2 d'extensió, que confronta pel front amb
el carrer de Biscàia, dreta i fons amb la finca de que se
segrega

i

esquerra

amb la Sra. Mercedes Cardona

Torrades; tot això als efectes que procedeixin i a

l'especial

que

pugui inscriure's

en

el Registre de la

Propietat com a domini del Municipi i adjudicar l'esmen¬
tada

parcel·la

a

la Sra. Mercedes Cardona i Torrades,

representada pel Sr. Juan Miquel González, pel preu de
24.300.000 pessetes, completament lliure de despeses
per a l'Ajuntament incloses les de prèvia inscripció i
amb les condicions que obren en l'annex núm. 1;
requerir la propietat perquè en un terme de quinze dies
a comptar des del següent de la notificació, ingressi
dita quantitat en la Caixa municipal.

Felip II, San Pascual Bailón i Cardenal Tedeschini,
com va quedar aprovada inicialment per la Comis¬

sió de Govern, de 16 de desembre de 1988, excloenthi la totalitat de propietaris integrats en la Comunitat de

Propietaris de la finca núm. 10 del carrer de l'Espiga, ja
que ells mateixos han cedit de forma gratuïta la part
proporcional indivisa, de conformitat amb allò establert
en
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l'article 135.2 de la Llei del Sòl i Ordenació Ur¬

bana.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
l'expropiació de les finques núm. 20 del
passeig Picasso, de 237 m2; núm 24 del passeig
Picasso, de 247,70 m2; núm. 26 del passeig Picas¬
so, de 237,60 m2; núm. 28 del passeig Picasso, de
237,60 m2; núm. 30 del passeig Picasso, de 237,60 m2;
núm. 34 del passeig Picasso, de 534,24 m2; núm. 38
del passeig Picasso, de 236,40 m2; núm. 38 bis del
passeig Picasso, de 237,60 m2; núm. 8 del carrer
Fusina, de 249 m2; núm. 13 del carrer Fusina, de
afectats per

Negociat de Projectes i Obres
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 5 de maig de 1989, relatiu
a la desestimació de la petició d'interessos de demo¬
per la certificació núm. 7 de les obres d'ordenació
dels accessos al túnel de la Rovira i ronda del Guinarra

dó, entre els
les

carrers

Sardenya i Cartagena, atès que

al·legacions formulades

no

desvirtuen els fona¬

objecte de recurs, segons els
quals l'esmentada certificació va ésser satisfeta dins
del termini dels deu mesos següents a la seva expedi¬
ció, conforme el que preveu l'article 37 del Plec-tipus
de condicions generals aplicable a aquesta qües¬
ments de la resolució

tió.
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Negociat Administratiu de Manteniment i Serveis

Aprovar el projecte
fonts

de neteja i manteniment de les

ornamentals i aigües laminars per un import de

45.899.893 pessetes; declarar l'exempció licitatòria a

l'article 275,1,c) de la Llei 8/1987, de 15
Municipal i de Règim Local de Catalunya; decla¬

l'empara de
d'abril,
rar

vàlida la concurrència d'ofertes convocada per a

l'adjudicació de les esmentades obres i en conse¬
qüència contractar directament la seva execució amb
l'empresa Instalaciones Virgili SA per el preu de
45.808.093 pessetes; autoritzar la despesa amb càrrec
a la part. 258.50.653.00 03.03 del Pressupost Municipal
de 1989 i requerir l'empresa adjudicatària perquè dins el
termini dels deu dies següents a la data en què rebi la
notificació d'aquest decret, presenti el document que
acrediti haver constituït la garantia definitiva d'import
618.000 pessetes i perquè comparegui el seu legal

representant, el dia i l'hora que se l'indiqui, per a la
formalització del contracte.

Aprovar el plec de condicions que ha de regir el

la realització d'estudis i informes relatius
a l'eficàcia tècnica i pràctica de la neteja pública de la
Ciutat, per un import de 45.000.000 de pessetes; decla¬
rar l'excepció licitatòria a l'empara de l'article 120,1, 2n
del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril per el
qual s'aproven les disposicions legals vigents en matè¬
ria de Règim Local; declarar vàlida la concurrència
d'ofertes realitzada per a la seva adjudicació i en
conseqüència contractar directament amb l'empresa
«Institut Català d'Inspecció i Control Tècnic» per un
import de 44.061.051 pessetes la realització dels es¬
mentats treballs; autoritzar la despesa amb càrrec a la
part. 258.6530.3,03 del Pressupost de 1989 i requerir
l'empresa 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 d'import 600.610 pesse¬
tes i perquè comparegui el seu legal representant el dia
i l'hora que se li indiqui per a la formalització del con¬
contracte per a
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Negociat de Transports i Circulació
Aprovar el projecte i plec de condicions relatiu a la
contracta de conservació de l'enllumenat

públic de la 1a

demarcació, per un import de 735.000.000 pessetes a
càrrec dels Pressupostos Generals del període de 1989 a
1991 ; declarar l'excepció licitatòria de subhasta a l'empara
d'allò que disposa l'article 273 apartat e) de la Llei 8/1987
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i
convocar concurs de conformitat amb l'exposat.
Aprovar el projecte i plec de condicions relatiu a la
contracta de conservació de l'enllumenat

públic de la 2a

demarcació, per un import de 735.000.000 de pessetes a
càrrec dels Pressupostos Generals del període de 1989 a
1991 ; declarar l'excepció licitatòria de subhasta a l'empara
d'allò que disposa l'art. 273 apartat e) de la Llei 8/1987 de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i
convocar concurs de conformitat amb l'exposat.
Aprovar el projecte i plec de condicions relatiu a la
contracta de conservació de l'enllumenat

públic de la 3a

demarcació, per un import de 828.000.000 de pessetes a
càrrec dels Pressupostos Generals del període de 1989 a
1991; declarar excepció licitatòria de subhasta a l'empara
d'allò que disposa l'art. 273 apartat e) de la Llei 8/1987 de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i
convocar concurs de conformitat amb l'exposat.
DISTRICTES
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·licituds i mentre subsisteixin
les circumstàncies que la justifiquin, per afavorir les
persones que s'hi relacionen, segons el que disposa
l'article 4 de l'Ordenança Fiscal núm. 12; i rectificare Is
càrrecs i documents cobratoris corresponents.

tracte.

Aprovar la modificació introduïda en els pactes cin¬
què i sisè dels convenis subscrits amb Fomento de
Obras y Construcciones SA i Cooperativa de Usuarios
del Servicio de Limpieza Pública Domiciliaria, respecti¬
vament, per regular diverses qüestions pendents en
l'aplicació del contracte de recollida, transport i elimina¬

Districte de Sant Andreu
Reconèixer

ció d'escombraries domiciliàries a la Ciutat, en els
termes indicats en el texte contingut en els documents

l'exempció de la taxa pel servei de recolli¬
domiciliàries, d'ençà de la data
de les corresponents sol·licituds i mentre subsisteixin
les circumstàncies que la justifiquin, per afavorir les
persones que s'hi relacionen, segons el que disposa
l'article 4 de l'Ordenança Fiscal núm. 12; i rectificare Is

annexes.

càrrecs i documents cobratoris corresponents.

da de deixalles sòlides
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern
MODIFICACIÓ

DE LES NORMES REGULADORES
DE L'ESTRUCTURA ORGÀNICA DE
L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA
DELS DISTRICTES
per acord de la Comissió
de 15 de setembre de 1989)

(Aprovada

5. En l'article 2n de la Pauta

Organitzativa General

per als Districtes, dedicat a l'estructura de la Divisió de
Serveis tècnics, s'obrirà una altra opció estructural:
-

de Govern,

Els Districtes podran crear un grup amb funcions de

suport administratiu (mecanografia, mecanització, re¬
gistre, arxiu de gestió, etc.), als Nuclis orgànics de la
Divisió i a la Direcció d'aquesta Divisió. Aquest grup,
el nivell 16, estarà adscrit directament a la
Direcció de la Divisió, o bé dependent del lloc de
treball d'assistència jurídica (que, en aquest cas,
constituirà un lloc de treball d'assistència jurídicoamb

Modificar les

Reguladores de l'Estructura
Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes,
aprovades per la Comissió Municipal Permanent de
14 de juny de 1985 i la Pauta Organitzativa General
per als Districtes, aprovada per la Comissió de Go¬
vern d'11 de maig de 1988, i, ampliar la Normativa
Reguladora dels Processos de Transferència, aprova¬
normes

administrativa).
La configuració del

grup de suport exclusivament
administratiu no esgota la possibilitat de constitució
d'un Nucli orgànic nou prevista en el núm. 1 de

da per decret de l'Alcaldia de 15 de novembre de

1984,

en

ments

adjunt.

l'acord pel qual es va aprovar la Pauta Organitzativa
d'11 de maig de 1988.
6. En els supòsits d'opció pel criteri sectorial o d'es¬

els termes que es determinen en el docu¬

pecialitat dels serveis, s'haurà d'introduir una modifica¬
ció en l'epígraf 3, (1r) 0 de la Pauta Organitzativa
General, per la qual:

Annex

-

1.

Mitjançant modificació de la Norma 4a. 2 de les
Reguladores de l'Estructura Orgànica de l'Administració
Executiva dels Districtes, les Direccions de les tres
Divisions tindran un mateix complement de destinació,
el nivell 26, distingint-se en canvi diversos nivells de

al lloc de treball d'assistència

jurídica (TAG) de la Divisió

de Serveis tècnics. Això exigeix la modificació dels

apartats 2.1.B i 2.3.B de l'article 2n de la Pauta Orga¬

nitzativa General per als Districtes.
3. El lloc de Tècnic superior d'Economia tindrà sem¬
pre el nivell 22, tant si ocupa la posició de staff de la
Coordinació de Serveis com si exerceix la Direcció del
Nucli orgànic d'Economia en el si de la Divisió de
Serveis generals. Aquesta assignació implica la modifi¬
cació de l'apartat 1.2.B-C de l'article 1 r. de la Pauta

Organitzativa General

per al Districtes.
4. En relació amb el lloc d'assistència jurídica es¬
mentat en el punt 2.1.B de l'article 2n de la Pauta

Organitzativa General

per als Districtes, s'admetrà l'op¬
ció estructural següent:
Així mateix, el lloc de treball esmentat podrà ser
directament adscrit a la Direcció de la Divisió de
Serveis tècnics, amb funcions d'assistència jurídica a

-

aquesta Direcció i al conjunt d'òrgans que integren la
Divisió.

a l'execució de les funcions
que corresponen a la
Divisió en virtut de la Transferència núm. 13 (acord
de la Comissió de Govern, de 19 de novembre de

1986), relatives a la intervenció municipal en els
Consells escolars de Districte, a les relacions amb els
Consells dels centres, a la utilització dels centres
escolars fora de l'horari docent i, en general, a la
col·laboració municipal en les matèries relacionades

complement específic que tradueixin les diferències de
responsabilitat derivades de la realitat dels diferents Dis¬
trictes.
2. S'assignarà el nivell 22 als responsables dels
Nuclis orgànics de «Intervenció de l'edificació, instal·la¬
cions i activitats» i de «Obres, edificis públics i neteja» i

Per

amb l'ensenyament, es crearà un lloc de

treball de

Responsable d'Educació, directament adscrit a la
Direcció de la Divisió, sense que això impliqui la
creació d'un nucli orgànic.
Aquest lloc de treball tindrà el nivell 20, sent les seves
categories d'accés la de Tècnic superior d'Educació i
Psicologia i la de Tècnic mitjà d'Educació.
7. L'epígraf 3 (2n) 2 de la Pauta Organitzativa Gene¬
ral per als Districtes, tindrà la modificació següent:
El nombre màxim de membres del Nucli orgànic de
Suport tècnic a la Divisió de Serveis personals serà
de tres. En aquest nombre s'inclou el lloc de treball
obligatori de Responsable d'Educació, amb el nivell

-

20.
8. Per mitjà de modificació dels epígrafs 3 (1 r) 2 i 3
(1r) 4 de la Pauta Organitzativa General, els Districtes
podran optar per segregar les funcions tècniques i
administratives que els corresponen en virtut de la
Transferència núm. 12, relativa a activitats i centres de
joventut, i agregar-les al Nucli orgànic de Serveis so¬
cials.
9. La Norma 3a de les

Reguladores de l'Estructura
Orgànica de l'Administració Executiva dels Districtes
(text refós), serà ampliada amb un apartat nou:

-

Corresponen als Coordinadors de

Serveis les fun¬

cions de Comunicació i Imatge del Districte.
Per al seu desenvolupament es constituirà en tots
els Districtes un lloc de treball de Comunicació i

Imatge, adscrit directament a la

Coordinació de Ser¬

veis, amb les comeses següents:
Relació amb els mitjans de comunicació referents
-

a

temes

d'interès del Districte, preparació de dos¬

siers, supervisió i convocatòries de rodes de prem¬
sa.

Preparació i elaboració de les informacions cor¬
responents al Districte per a la seva publicació a

-

Barcelona-10.
Redacció de comunicats i transmissió d'informa¬
cions als veïns i entitats del Districte sobre temes
d'interès municipal.
Atenció a col·lectius i associacions i grups escolars

-

-

que
lars
-

Document

en els Districtes amb independència de quina
sigui la població de cadascun d'ells i sota la considera¬
ció del Padró com a document públic de caràcter unitari
en què es relacionen els residents i transeünts en el

tants

terme

-

Altes de persones
de l'estranger.

-

-

Transcripció de matrimonis i altres canvis de l'estat

-

civil,

dels insteressats, dels
professió, relació amb la
família o grup de convi¬
vència, i altres dades padronals no especificades
anteriorment.

Inscripció de naixements i defuncions,

-

mitjà Relacions

Públiques o equivalents.
S'afegirà a la Norma 6a de la Normativa Regu¬

dels interessats.
Rectificació de dades

-

de

Transferència,

a

instància

sol·licitud dels

com a conseqüència de l'exposició al
públic del Padró i dels censos electorals.
Expedició de documents de constatació de dades i
de còpies o reproduccions de fulls, del Padró vigent,

dueixin

aprova¬

da per

Pauta General».

padronals,

a

interessats, incloses les rectificacions que es pro¬

10.

Processos

instàncies dels interessats.

a instància
canvis de nom, cognoms,
persona «principal» de la

de relació cívica equivalents o com¬

decret de l'Alcaldia de 15 de novembre de
1984, un apartat d) bis, amb el títol de «Repercus¬
sions orgànico-funcionals als Districtes i modifica¬
cions que, en el seu cas, s'hauria d'introduir a la

a

Transcripció,

-

plementàries de les anteriors.
Aquest lloc de treball tindrà el nivell 20. Les seves
categories d'accés seran les de Tècnic superior en

procedents d'altres municipis o

trasllat a altres municipis o a l'estranger.
Inclusió de persones no empadronades.
Canvi de domicili dins el terme municipal.

-

Consell de Districte.

dels

se¬

Baixes per

-

qualsevol element extern de difusió i imatge del

ladora

padronals

güents:

Manteniment actualitzat de la informació al carrer

Ciències de la Informació, Tècnic

municipal.

1.2 Funcions descentralitzables
Gestió i tramitació dels moviments

sol·licitin informació relativa a aspectes singu¬
o que afectin la projecció del Districte.

Altres tasques

adjunt

1. Definició de les funcions que es transfereixen als
Consells Municipals de Districte
1.1 Matèria de la Transferència
Gestió desconcentrada del Padró municipal d'Habi¬

mitjançant plafons a la via pública i supervisió de

-
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-

a
-

sol·licitud dels interessats.

Expedició de documents de constatació de dades i de
còpies o reproduccions de fulls, de padrons anteriors
al darrer renovat, a sol·licitud dels interessats i amb la
col·laboració de la Unitat central.

PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA NÚM. 17
ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE
DE LES FUNCIONS RELATIVES A LA GESTIÓ
DESCONCENTRADA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS
La Comissió de Govern, en sessió del 15 de setem¬
bre de 1989, acordà:

-

-

tim renovat.
-

òrgans auxiliars afectats i per la Comissió de Descen¬
tralització Territorial, en sessió de 20 de juliol de 1989;
transferir als Consells Municipals de Districte, en apli¬
cació de l'esmentat projecte, les funcions enumerades
en
en

l'epígraf 1.2, amb relació a la matèria assenyalada
l'epígraf 1.1, i que es transcriuen en el document

adjunt; les quals han d'ésser exercides pels Consells
abans indicats, mitjançant els seus respectius òrgans
de govern i auxiliars amb les limitacions
assenyalades
en els
epígrafs 2 i 10 de l'esmentat projecte, i sol·licitar
de l'Alcaldia
l'atorgament de les necessàries delega¬
cions de funcions a favor dels Regidors-Presidents

ressats.
-

-

-

rència.

d'aquesta Transfe¬

Informació verbal al «principal» o

al signant del full
padronal, sobre les dades i punts del Padró vigent
referents a les persones que convisquin en el seu
domicili i constin en el full esmentat.
Anul·lació de baixes no presentades en el municipi
de destinació.
Anul·lació d'assentaments duplicats, a sol·licitud dels
interessats.

-

-

Expedició de duplicats de «baixa» per pèrdua de
l'original, a instància dels interessats.
Exposició al públic dels padrons, dels resums numè¬
rics i dels

-

censos

electorals.

Recepció de les reclamacions formulades pels inte¬
ressats sobre

inclusions, exclusions i dades inscrites
i sobre els resums

els esmentats documents,
numèrics del Padró.
en

dels respectius Consells i la declaració dels oportuns
actes de gestió per a l'efectivitat

Informació verbal als interessats sobre les dades i

punts del Padró vigent referents als mateixos inte¬

Aprovar e\ Projecte de Transferència núm. 17, mit¬
jançant el qual es traspassen als Consells Municipals
de Districte les funcions relatives a la gestió descon¬
centrada del Padró Municipal d'Habitants, elaborat per
la Direcció de Serveis d'Organització i informat pels

Preparació i lliurament als interessats de les certifica¬
cions que solament es refereixin a les dades incloses
en el Padró vigent.
Recepció de les sol·licituds i lliurament als interessats
de les certificacions que es refereixin, totalment o
parcialment, al contingut de padrons anteriors a l'úl¬

-

Incorporació

a l'Arxiu mecanitzat
dades que variïn, resultants de les

del Padró de les
operacions indica-
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en

l'epígraf 1.2, llevat el

cas de correcció de

-

Configuració i manteniment del sistema de coordina¬
ció necessari per assegurar la coherència entre les
funcions de producció i el tractament d'informació

«duplicats de direccions».
Recaptació, si escau, de les taxes que es meritin per
l'expedició dels documents esmentats.
Els actes decisoris que adopten els òrgans auxiliars
dels Districtes, acceptant o denegant les sol·licituds o
pretensions dels interessats en matèria d'altes, baixes,
trasllats (canvi de domicili), inclusions i modificacions o
rectificacions padronals, seran considerats actes de
gestió, d'acord amb el que preveuen els articles 35,
paràgraf 3, de la Llei de Règim especial d'aquest
Municipi i 141 del Reglament d'Organització i Adminis¬
tració i en l'acord de la Comissió Municipal Permanent,
de 23 de juny de 1962; i recurribles en els termes que
preveuen els paràgrafs 4 i 5 de l'esmentat article de la
Llei de Règim especial, en els paràgrafs 2 i 3 de l'article
142 de l'esmentat Reglament i en els paràgrafs 2 i 3 de
-

que corresponen als diferents òrgans de la Unitat i
els atribuïts a altres òrgans de l'Ajuntament, amb la
finalitat que la informació que en resulti sigui real i ho¬

mogènia.
-

Elaboració d'instruccions i
funcionaris dels Districtes
cions desconcentrades en
finalitat de garantir, pel que
de les

actuacions,

en

Nivell: 6 Classe: 5
Funcions:
-

REORGANITZACIÓ DE LA UNITAT OPERATIVA
DE POBLACIÓ I ATENCIONS DE L'ESTAT
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern,
de 15 de setembre de 1989)

-

-

Reorganitzar la Unitat operativa de Població i Aten¬
l'Estat, de l'Àrea d'Informació de Base, segons
l'estructura i distribució de funcions exposades en el
document que s'adjunta, amb la finalitat d'adequar-la a
les comeses que li corresponen, després de l'aprovació
cions de

Assistència administrativa al cap de la Unitat, espe¬
en

els processos

electorals.

Seguiment i gestió del Cens electoral en allò que
correspon a l'Ajuntament.
Atenció al públic per a consultes, rectificacions i
expedició de certificacions referents al Cens electoral,
ja sigui en període formal com durant els processos
electorals i d'exposició de les llistes al públic.
Formalització de les sol·licituds dels Jutjats, en relació
amb el Cens electoral, tant si són dirigides a
l'Ajunta¬
ment

-

com a la Junta electoral de zona.
Elaboració i manteniment actualitzat del fitxer de
resolucions judicials en ferm que afecten al dret de

sufragi.

de la Transferència núm. 17, mitjançant la qual s'atri¬
bueix als Districtes la gestió desconcentrada del Padró

-

Relacions amb l'Oficina del Cens electoral de la Dele¬

gació provincial de l'Institut Nacional d'Estadística.

Municipal d'Habitants.

-

Assistència administrativa
zona

a

la Junta

i, especialment, a la Secretaria,

electoral de

en

matèria de

reclamacions i recursos contra les inclusions, les
exclusions i les dades del Cens electoral; preparació
dels pressupostos per a les eleccions i de la seva

Document adjunt

gestió i liquidació; de preparació de les reunions de la
Junta; de composició de les meses; de preparació
de tota la documentació que integri l'expedient elec¬

de Població i Atencions de l'Estat

1.1 Oficina del Cens electoral
1.2 Oficina de Mecanització de la Unitat operativa de
Població i Atencions de l'Estat

toral de cada convocatòria; d'habilitació dels locals
per als actes de propaganda electoral, amb la col·la¬
boració dels Districtes; d'atenció, en particular, a les

1.3 Negociat de Població
1.4 Negociat d'Atencions de l'Estat
II. Òrgans i funcions
Unitat operativa de Població i Atencions de l'Estat

Tipus: Unitat operativa administrativa
integradora d'altres òrgans auxiliars,

peticions dels partits polítics i coalicions electorals,
en període normal com en període electoral; i de

tant

les eleccions.
En l'exercici de les esmentades funcions aquesta
Oficina actuarà en connexió directa amb l'Oficina de
Mecanització amb la finalitat de sincronitzar l'atenció al

li correspon les funcions directives i de comandament
atribuïdes a les direccions de les Unitats operatives
per
l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de

públic i la introducció de les dades corresponents en

novembre de 1981 i, a més

Oficina de Mecanització (de la Unitat
Població i Atencions de l'Estat)

a

més, les funcions

se¬

güents:
-

Assessorament tècnic al Coordinador de l'Àrea d'In¬
formació de Base, en l'àmbit de la seva
competèn¬
cia.
En nom de l'Ajuntament, el manteniment de les
relacions de nivell executiu amb els òrgans
compe¬
tents de les Administracions estatal i autonòmica en
matèria de Població, en general, i en
particular del
Padró Municipal d'Habitans, llistes i cens de

població

i
-

també la unitat de criteris

Tipus: Oficina administrativa operativa

cialment

-

òrgans i

encarregats de les fun¬
matèria padronal, amb la
fa al cas, la homogeneïtat

Oficina del Cens electoral

-

Nivell: 3 Clase: 1
Com a instància

com

directrius per als

la interpretació i aplicació de les normes reguladores
de l'esmentada matèria.

l'article 23 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes, aprovades pel Consell Plenari en sessió
de 5 de desembre de 1986.

I. Estructura
1. Unitat operativa

20-X-19RQ

anàlegs.

Col·laboració amb la Junta electoral de

l'Arxiu mecanitzat del Cens.

Tipus: Oficina d'assistència tècnico-administrativa

-

Nivell: 6 Classe: 3
Funcions:
Gestió dels arxius mecanitzats de l'Ajuntament en
matèria de població (Padró Municipal d'Habitants,
Cens electoral, Cens de Població i altres de caràcter

demogràfic);

en col·laboració amb els Districtes,

cord amb el que

17,
zona.

operativa de

en

bitants.

d'a¬

s'estableix en la Transferència núm.
alló que fa referència al Padró Municipal d'Ha¬

-
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Incorporació

a

l'Arxiu mecanitzat del Padró de les

-

obtingudes en el Registre Civil relatives als
moviments de població i canvis de l'estat civil (naixe¬
ments, matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barce¬
dades

lona.
-

-

Incorporació a l'Arxiu mecanitzat del Padró dels nai¬
xements, matrimonis i defuncions ocorreguts fora de
Barcelona i comunicats per l'Institut Nacional d'Esta¬
dística o per la Generalitat.
a l'Arxiu mecanitzat del Padró de les
dades resultants de la correcció dels «duplicats de di¬
Control centralitzat de les «signatures» dels funciona¬
ris autoritzats pels Districtes per tenir accés a l'Arxiu
mecanitzat del Padró, i de l'abast de les esmentades
autoritzacions.
Obtenció i trasllat als altres òrgans de la Unitat, de la
informació continguda en els Arxius mecanitzats de

-

població

necessitin

que

expedients i

per a la

tramitació dels

-

-

trasllat al Negociat de Població, per a les com¬
provacions periòdiques de l'adequació de les dades i

sempre que

-

-

Col·laboració amb el COM
xarxa

de

en

-

-

-

el manteniment de la

teleprocés de la Unitat.

Incorporació de les sol·licituds i altres documents

Cooperació amb els Districtes

en la preparació dels
documents de constatació de dades padronals per
als interessats, que es refereixin, totalment o parcial¬

Preparació i curs a la Secretaria general, per a la
signatura, de les certificacions sol·licitades pels inte¬
ressats i que es

estatal, refe¬
Arxius meca¬
estiguin legitimats

Cooperació amb l'Oficina del Cens electoral, per
sincronitzar l'atenció al públic i la introducció de les
dades corresponents en l'Arxiu mecanitzat del Cens.
Col·laboració amb el Centre Ordinador Municipal en
el disseny i manteniment dels sistemes informatius,
per a la gestió dels Arxius mecanitzats de població.

seu

novat.
-

per obtenir-la.
-

el

ment, al contingut de Padrons anteriors a l'últim re¬

l'Administració municipal, autonòmica i
rents a la informació continguda en els

població,

en

pels Districtes, en els respectius arxius
centralitzats d'expedients d'altes i de baixes; i gestió
dels esmentats arxius.

seu

nitzats de

fulls del padró renovat, i,

tramesos

domicili, inclusions, modificacions i rectificacions, i el

-

en els

dels processos d'altes, canvis de domicili, inclusions,
modificacions i rectificacions, i baixes, tramitats i

processos.

nització, amb les que figuren en els fulls de l'últim
padró renovat i en els fulls posteriors que hi són in¬
corporats.
Atenció a les sol·licituds i consultes del òrgans de

Inscripció

ci de les funcions de gestió desconcentrada del
Padró que aquests tenen atribuïdes en virtut de la
Transferència núm. 17.

seus

variacions incorporades a l'Arxiu mecanitzat del Pa¬
dró, pels Districte i per la pròpia Oficina de Meca¬

de les dades relatives
de l'estat civil (naixe¬
ments, matrimonis i defuncions) ocorreguts a Barce¬
lona i la seva incorporació en els fulls del Padró.
Incorporació en el fulls del Padró dels naixements,
matrimonis i defuncions ocorreguts fora de Barcelona
i comunicats per l'Institut Nacional d'Estadística o per

els fulls posteriors que hi són incorporats, de
les modificacions, rectificacions i anotacions que
resulten de les actuacions dels Districtes, en l'exerci¬

Obtenció de l'ordinador central de les llistes i els
resums estadístics de les altes, baixes, canvis de

-

en el Registre Civil
als moviments de població i

cas, en

reccions».
-

Obtenció

la Generalitat.
-

Incorporació

-
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-

refereixin, totalment o parcialment, al

contingut de Padrons anteriors o a l'últim renovat.
Expedició i curs de documents de constatació de
dades padronals, i preparació i curs de certificacions
relatives a aquests documents destinats als organis¬
mes públics segons fa esment l'article 40.4 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Expedició i curs de certificacions sobre dades padro¬
nals, requerides pels òrgans de l'Administració de
Justícia

o

Gestió

de l'arxiu

sol·licitades per conducte judicial.
dels padrons anteriors a l'últim
renovat, amb subjecció a allò que disposin les Nor¬

mes reguladores del Sistema municipal d'Arxius.
Comprovació periòdica de l'adequació de les dades i

variacions incorporades a l'Arxiu mecanitzat del Pa¬

Negociat de Població
Tipus: Negociat operatiu

dró, pels Districtes i per l'Oficina de Mecanització de
la Unitat, amb els que figuren en els fulls del darrer
Padró renovat i en els fulls posteriors que hi son
incorporats, mitjançant les llistes o resums estadístics
emesos per l'Ordinador central, de les altes, les

Nivell: 5 Classe: 5

Funcions:

Correspon

a

la direcció,

a

més de les funcions

directives i de comandament, que amb caràcter gene¬
ral, atribueix als caps del Negociat l'esmentat acord de
la Comissió Municipal Permanent, de 13 de novembre
de 1981, l'assessorament jurídico-administratiu
a la di¬
recció de la Unitat i a les dels altres òrgans que la inte¬
gren.

Padró d'Habitants
-

-

-

Operacions

per a la renovació quinquennal del Padró
i per a la seva rectificació anual.
Elaboració dels resums numèrics del Padró, amb la

Preparació

de les resolucions i les notificacions de les

de domicili.

Recopilació, dipòsit, custòdia i gestió dels fulls del
Padró
renovat i dels fulls

Districtes.

posteriors procedents dels

Informe i preparació de les propostes de
dels recursos d'alçada, amb efectes de

resolució
reposició,
interposats contra els actes de gestió, en matèria
padronal, emanats dels òrgans auxiliars dels Distric¬
tes.

-

declaracions d'ofici, per part de l'Alcaldia, de veïnat i
-

modificacions i les rectificacions.
Substanciació i informe de les reclamacions formula¬
des pels interessats sobre inclusions, exclusions i
dades contingudes en els padrons i resums numèrics

exposats als públic.
-

col·laboració de la Oficina de Mecanització i del
Centre Ordinador Municipal.
-

baixes, els canvis de domicili, les inclusions, les

-

Tramitació i informe de les sol·licituds i reclamacions
dels particulars en matèria padronal no desconcen¬
trada en els Districtes en virtut de la Transferència
núm. 17.
Col·laboració amb els òrgans municipals encarregats
de la producció estadística
dades i resums padronals.

mitjançant l'aportació de
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Cens electoral
-

els processos

a

l'Oficina del Cens electoral

en

-

electorals.

Altres expedients relacionats amb els

-

Censos generals de

-

militars,

població i anàlegs
Cooperació amb els òrgans competents de l'Admi¬
nistració de l'Estat.

Negociat d'Atencions de l'Estat
(No es modifica l'organització vigent aprovada
acord de la Comissió de Govern de 25 de

-

per

-

juny de

çant la col·laboració de l'Oficina de Mecanització i
del Centre Ordinador Municipal, per preparar el
projecte d'allistament anual.
-

Funcions:

la direcció, a més de les funcions que
general es fixen en l'acord de la Comissió
Municipal Permanent, de 13 de novembre de 1981 als
Caps de Negociat, la direcció i supervisió dels grups de
treball dependents del Negociat i l'assessorament jurídico-administriu als respectius caps.
Desenvolupament de les funcions que les lleis atri¬
bueixen a l'Ajuntament respecte al reclutament dels
qui han d'efectuar el Servei militar obligatori.

-

a

amb caràcter

Formació de l'allistament anual.
Classificació provisional dels mossos.

seves

in¬

cidències: exempcions, exclusions totals i tem¬

porals,

pròrrogues

d'incorporació

al

Servei,

etc.

Citacions als efectats; recollida de les sol·licituds.
Classificació provisional dels mossos.
Situació militar:
-

-

-

-

Tramitació dels expedients relacionats amb els

assumptes militars.

Informació al

-

públic sobre qüestions pròpies del reclutament militar.
-

Comunicacions als altres Ajuntaments amb la fina¬
litat esmentada.
Informació dels drets i de les obligacions dels

subjectes al Servei militar i de les

-

-

assumptes
els quals correspongui a l'Ajuntament

qualsevol classe d'intervenció.

Nivell: 5 Classe: 5

-

en

L'execució de les anteriors funcions s'estructura in¬
ternament en els termes següents:
Allistament:
Recollida de les dades del Padró municipal, mitjan¬

1986).
Tipus: Negociat operatiu

Correspon

20-X-19RQ

Lliurament de les Cartilles Militars.
Actualització de la Revista militar.

-

Suport administratiu
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Comunicacions als interessats de les resolucions
emanades dels òrgans militars competents en aques¬
tes matèries.

Notificacions als

mossos

del resultat dels expe¬

dients, i citacions per a la seva incorporació mi¬
litar.
-

-

Lliurament de les Cartilles Militars.
Actualització de les Revistes militars.

Decrets de l'Alcaldia
MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989

(Aprovades per decret de l'Alcaldia, de 18 de setembre de 1989)
Despeses
Annex núm. 1

Partida

Descripció

672-7130-00.08-04
641-7130-00.08-09
662-7130-00.08-02
665-7130-00.08-02
639-7130-00.08-01
641-5320.02.02-04
641-5320-02.02-01
639-7173-02.03-01
639-7173-02.03-02
639-7173-02.03-03
639-7173-02.03-04
639-7173-02.03-08
639-7173-02.03-05
639-7173-02.03-06
639-7173-02.03-07
639-7173-02.03-09
639-7173-02.03-10
639-7173-02.03-12
639-7173-02.03-14

Honoraris aixecament plànols Monestir de Pedralbes
Obres convent dels Àngels 3a fase

Altes

Adquisició aparells Museu Zoologia
Adquisició mobiliari Museu Zoologia
Pla de Museus
Obres remodelació a Can Girona
Casals d'Associacions
Vestidors Can Clos
Vestidors Pere Vila
Vestidors Barkeno
Enllumenat Escola Verdaguer

Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció

2.623.994
255.650.870
58.799.757

58.799.757
4.578.806
663.113
4.290.810

3.017.001
6.787.076

pista i vestidors al CP. Mare Nostrum
vestidors Can Caralleu

pista i gimnàs CP. Enric Granados
vestidors i gimnàs Escola Fontseré
pista i vestidors CP. Eugeni d'Ors
Construcció gimnàs i vestidors CP. Arc Iris
Construcció gimnàs Escola Príncep de Viana
Construcció equipaments carrer Perú

Baixes

4.423.978
245.563.468
3.039.430

862.049

4.232.174
4.851.815

5.876.108
16.249.749
1.250.123
3.000.000
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Partida

639-7173-02.03-18
639-7173-02.03-16
641-3320-02.06-04
641-3320-02.06-03
641-3320-02.06-05
651-3320-02.06-03
651-3320-02.06-04
612-3320-02.06-01
641-3320-02.06-01
641-3320-02.06-02

651-3320-02.06-01
651-3320-02-06-02
666-6400-03.01-08
666.6400-03.01-09
666-6400-03.01-01
666-6400-03.01-02
666-6400-03.01-03
666-6400-03.01-05
666-6400-03.01-06
666-6400-03.01-07
649-6410-03.02-09
649-6410-03.02-10
649-6410-03.02-07
659-6410-03.02-03

659-6410-03.02-01

Descripció
Construcció sala Barri Focsa
Construcció sala Joan Miró
Obres millora en Centres d'Ensenyament, 5a fase
Obres millora en Centres d'Ensenyament, 4a fase
Ampliació Escola Bressol Municipal Xavorrillos
Instal·lació calefacció Centres d'Ensenyament, 2a fase
Instal·lació elèctrica Escola Municipal Reina Violant
Compra d'edificis ampliació llei CEPEC
Seguretat, alarmes escoles municipals
Instal·lació seguretat amb conveni Generalitat
Ampliació ordinadors perifèrics VS-85
Adquisició sistema VS-5000
Subministrament 10 PC antics per Ethernet
Instal·lació xarxa Ethernet P. Astúries
Adquisició 12 terminals PC (Torrent de l'Olla)
Adquisició 4 estacions treball gràfic
Ampliació sistema Wang (Torrent de l'Olla)
Adquisició sistema Wang VS-75 P. Astúries
Obres reparació Parc Güell
Restauració fanals passeig de Gràcia
Altres actuacions patrimoni arquitectònic i entitats
Serveis afectats plaça Lluchmajor
Desplaçaments de serveis
Increment d'obres d'urbanització carrer Prim, 1a fase

643-6530-03.03

Remodelació i/o reparació de vials
Recobriment asfàltic carrer Joan Güell

652-7171-03.06-02

641-1441-04.02-05
641-1441-04.02-06
641-1441-04.02-07
641-1441-04.02-08
641 -1441 -04.02-02

661-1441-04.02-02
662-1441-04.02-01
665-1441-04.02-01
659-1450-04.03-05

659-1450-04.03-06
659-1450-04.03-07
653-1450-04.03-04

653-1450-04.03-06
659-1450-04.03-02
653-1450-04.03-07

Baixes
6.798.956

62.984.646
77.900.000
28.898.664
23.497.654
11.200.000
10.554.299
73.000.000
60.926.665
30.000.000
30.000.000

Millores en escoles municipals
Trasllats i ampliacions escoles bressol municipals

672-6410-03.02-05
672-6410-03.02-02
643-6530-03.03
643-6530-03.03-35
643-6530-03.03-80
642-7171-03.06-03
642-7171-03.06-01
642-7171-03.06-02

Altes
15.000.000
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5.378.427
18.573.870
3.000.000
887.276
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2.065.021

;

39.455.693
35.602.191

75.057.884
16.789.190

16.789.190
60.266.490

60.266.490
377.893.017

Liquidació complementària
Remodelació i/o reparació de vials

377.893.017
1.755.381

1.755.381

Passeig de la Zona Franca, 1a fase
19.329.524

Arbrat viari

8.000.000
8.000.000

Remodelació espais verds

Arranjament paviments

3.329.524

Instal·lació rec automàtic
Obres a Can Ponsic

1.935.109

parc Zona Franca Seis
Acondiciament parc Poble Sec, Seis

3.953.000
7.675.778

Reparació

Obres edifici Zona Franca Guàrdia Urbana

Reparació i adequació d'edificis
Canyoneres Seis
Material tècnic i específic
Adquisició mobiliari
Renovació i adequació enllumenat públic obsolet Barceloneta, 1a fase
Renovació i adequació enllumenat
ta, 2a fase

14.240.110

27.803.997
14.500.000

8.000.000
6.500.000
17.743.200

públic obsolet Barcelone-

Enllumenat

públic porxos Plaça Reial
Senyalització horitzontal
Senyalització informàtica urbana

15.506.319

6.749.935

5.000.000
25.000.000
6.200.000
3.799.454

Renovació material enllumenat obsolet
Intal lació ordenació trànsit
1.215.007.715

1.215.007.715

Altes
10.472.588

Baixes

Annex núm. 2
Partida

651-5320-02.02-02
631-5320-02.02-01
641-5320-02.02-03
651-5320-02.02-01

641-3320-02.06-07
641-3320-02.06-02
666-6400-03.01-10

Descripció
Reparacions Can Pasqual
Nous locals programa Dona
Reparació edifici Fonthonrada
Reparacions conduccions aigua Can Puig
Escola bressol Canigó, 1a fase (Convent dels Àngels)
Trasllats i ampliacions escoles bressol municipal
Instal·lació

xarxa

Ethernet edifici Torrent de l'Olla

3.022.400
5.715.243
1.734.945
28.833.133
28.833.133
3.371.243
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Partida

Descripció

666-6400-03.01-11

Instal·lació
Instal·lació

666-6400-03.01-02

666-6400-03.01-04
662-6530-03.03-05
662-6530-03.03-06
652-7171-03.06-01
652-7171-03.06-03
652-7171-03.06-06
652-7171-03.06-02

661-7171-03.06-02
641-7171-03.06-01
642-6410-03.02-01
666-7171-03.06-01
661-7171-03.06-01
652-7171-03.06-01
652-7171-03.06-02
641-1441-04.02-09

xarxa
xarxa

Ethernet edifici
Ethernet edifici

plaça Lesseps
Príncep d'Astúries

Adquisició 12 PC plaça Lesseps
Adquisició papereres
Recollides selectives
Mobiliari urbà
Casetes personal
Jocs Infantils
Instal·lació reg

32

Altes
5.017.464

20-X-19RQ

Baixes

4.112.724
4.275.983

15.000.000
15.000.000
7.000.000

10.370.476
12.380.000

automàtic

1.173.273

Reparació maquinària agrícola i vehicles

10.000.000

Reconversió aula laboratori
Instal·lació reg baixada Glòries

1.500.000
773.273
230.000
3.670.000
900.000
13.850.476

Reposició equips informàtics
Reparació maquinària agrícola
Mobiliari urbà
Instal·lació reg automàtic
Remodelació parc Eixample

641-1441-04.02-02
649-7173-02.03-01

SEIS
Reparació i adequació edificis
Remodelació complex Bàscula

649-1153-05.03-01
672-6410-03.02-06
672-6410-03.02-01
643-6410-03.02-10
649-1153-05.09-01

Fons Inversió Districte
Honoraris exercicis anteriors
Honoraris
Ordenació rambla Sant Andreu
Fons d'inversió del Districte

5.820.702
5.820.702
7.000.000
7.000.000

25.452.059
25.452.059
5.215.474
5.215.474
137.106.412

137.106.412

Annex núm. 3
Partida

659-1123-01.08-01
641-1123-01.08-01

Descripció
Adequació

Altes

normes
Remodelació edifici

elèctriques

Baixes

2.503.122
2.503.122

nou

2.503.122

2.503.122

(Ref. EF-892)

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989

(Aprovades

per

decret de l'Alcaldia de 18 de setembre de 1989)

Despeses
Partida
251 1151
251 1123
271 1151
272 1151
271 1123
272 1123

Descripció
01.02
01.08
01.02
01.02

Vestuari i equip personal
Vestuari i equip personal
Mobiliari

Equipament d'oficina

01.08
01.08
258 1153 05.01
222 1153 05.01
211 1151 01.02
233 1151 01.02
211 1123 01.08

Mobiliari

233
274
259
211
259
234

Servei de transport
Altre material inventariable
Altres despeses especials de funcionament

1123
7180
7180
1153

01.08
00.07
00.07

01.06
1153 01.06
1123 01.08
259 1123 01.08
234 1123 01.08
222 1123 05.01

Altes

100.000
967.413
400.000

967.413

Equipament d'oficina
Contractes de prestacions de serveis
Conservació i reparació ordinària d'immobles

Despeses d'oficina
Servei de transport

400.000
15.700.000

15.700.000
450.000
25.000

Despeses d'oficina

Despeses d'oficina
Despeses especials de funcionament
Servei de comunicacions

450.000

25.000
1.000.000

1.000.000
250.000

250.000
15.000.000

Despeses especials de funcionament
Servei de comunicacions

Conservació i reparació ordinària d'immobles

Baixes

100.000

15.000.000
80.263

80.263
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Descripció

Partida
483
472
211
271
274
259
259
272
274
254
271
291

259
259
211

1153
1153
1151
1151
1151
1151

05.01
05.01
00.06
00.06
00.06
00.06
00.08
00.08
00.08

7130
7130
7130
7130 00.08
7130 00.08
7130 00.08
1153 01.03
1153 05.08
1123 01.08

259 1123
255 1123
259 1123
272 1123
259 1123
258 1153
252 1153
259 1153
259 1153

01.08
01.08
01.08
01.08

01.08
05.01
05.01
01.03
05.07
234 1123 01.08
222 1153 05.01
251
261
274
259
274
291
221
258
221
222
242

1441
1441
7180
7180
1151

04.02
04.02

00.07
00.07
00.06
1151 00.06
1123 01.08
1153 05.05
1123 01.08
1153 01.07
1153 01.07

259 1153 01.03

259 1153 05.02
233 1153 01.07
259 1153 01.07
259 1123 01.08
221 1153 05.01
259 1153 05.01
223 1153 05.01
211 1153 05.01

221
274
271
233
258
259
259
222
274
274
254
258
255
221
259
259
259
259
259

1153 05.01
1151 00.06
1151 00.06
5320 02.02
5320 02.02
1151 00.06

1153
1450
1450
1153
1153
1153
6530
6530
1153
1153
1153
1153
1153
259 1153
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01.07
04.03
04.03

01.03
01.03
01.03
03.03
03.03
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06

Altres transferències
Altres transferències a Institucions
Despeses d'oficina
Mobiliari
Altre material inventariable
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Equipament d'oficina
Altre material inventariable
Material tècnic i especial
Mobiliari
Despeses serveis nova
Despeses especials de
Despeses especials de
Material d'oficina
Despeses especials de

Altes
2.000.000

2.000.000

1.400.000
1.500.000
2.445.000
2.400.000
395.806
2.400.000
3.549.194
400.000
400.000
8.000.000

funcionament
Lloguer de material tècnic
Despeses especials de funcionament
Equipament d'oficina
Despeses especials de funcionament
Contractes de prestació de serveis

8.000.000
1.000.000
1.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.00

Manutenció de persones

Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament

250.000

Servei de comunicacions
Conservació i reparació ordinàries
Vestuari i equip
Conservació i reparació ordinària de vehicles
Altre material inventariable

276.886

250.000
276.886
2.700.000
2.700.000
21.461.000

21.461.000

Despeses especials de funcionament
Altre material inventariable

7.500.000

7.500.000

Despeses serveis nova creació

1.303.400

Lloguers
Contractes de

Baixes

200.000
1.000.000
200.000

creació
funcionament
funcionament
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1.303.400

prestació de serveis

1.200.000

Lloguers
Conservació i reparació

200.000
1.000.000

ordinàries

Locomoció, trasllat personal

Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Transports i comunicacions
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Lloguers
Despeses especials de funcionament

Neteja i despeses immobles
Despeses d'oficina
Lloguers
Altre material inventariable
Mobiliari
Servei de transports
Contractes prestació serveis

Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Conservació i reparació ordinària d'immobles

1.200.000
1.200.000
1.300.000

1.300.000
40.000

40.000
10.200.000

10.200.000
1.000.000

1.000.000
1.788.000

1.788.000

2.000.000
2.000.000
371.000

371.000
500.000
500.000

Altre material inventariable

Altre material inventariable
Material tècnic i especial
Contracte prestació serveis

9.000.000

Lloguers de material tècnic
Lloguers d'immobles
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament

1.000.000

4.500.000
4.500.000

1.000.000
578.700
911.700
1.728.900
1.002.500
666.900
865.500
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Partida
259 1153 05.07
259 1153 05.08
255 1153 05.09

Descripció

258
259
233
259

Contractes de

1153 05.10
1153 05.10
1153 01.09
1153 01.09

Altes
1.198.900
1.676.600
1.386.500
844.050
844.050

Despeses especials de funcionament
Despeses especials de funcionament
Lloguers de material tècnic

prestació de serveis

Despeses especials de funcionament
Serveis de transports
Despeses especials de funcionament

20-X-1MQ

Baixes

1.400.000
149.912.262

10.304.300
1 49.912.262

(Réf. EF-893)

Decret.

En ús de les facultats que em confereixen

els articles 21.1 i 3 de la Llei

7/85 de 2 d'abril Regulado¬
ra de les Bases de Règim
Local i 51.1 i 3 de la Llei 8/87
de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
en desenvolupament de l'acord de
la Comissió de

bleix
-

Govern, de 15 de setembre de 1989, disposo:

Delegar

en

l'efectivitat de les funcions
transferides als Districtes en el Projecte de Transferèn¬
cia núm. 17 «Padró Municipal d'Habitants» aprovat per
acord de la Comissió de

a

Govern, de 15 de setembre de

1989, les facultats següents:
Exercir la superior direcció i fiscalització de les actua¬
cions dels òrgans auxiliars del seu respectiu Districte en
l'exercici de les funcions relatives a la gestió descon¬
centrada del Padró Municipal d'Habitants.
Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als

òrgans auxiliars, de conformitat amb el que disposen
els articles 35.3 de la Llei especial d'aquest d'aquest
Municipi, i 141 del seu Reglament d'Organització i
Administració, i en desenvolupament del que s'esta¬

l'apartat 3r de l'acord de la Comissió Municipal

Les resolucions que adoptin els òrgans auxiliars dels
Districtes acceptant o denegant les sol·licituds o pre¬
tensions dels interessats en matèria d'altes, baixes,
trasllats per canvi de domicili, inclusions, modifica¬
cions

els Consellers Presidents dels Consells

Municipals de Districte, per

en

Permanent, de 23 de juny de 1962, a:

-

o

rectificacions del Padró Municipal d'Habitants.

Les

notificacions, trasllats i comunicació de les resolu¬
cions esmentades, i les que adoptin els Consellers
Presidents dels Consells Municipals de Districte en
matèria de gestió desconcentrada de l'esmentat Padró.

Atribuir els citats actes de gestió a les Divisions de
Serveis Generals dels Districtes, els Caps de les quals

queden facultats especialmente per efectuar-los.
De l'anterior delegació se'n donarà compte al Consell
Plenari, en compliment del que s'estableix en l'article
44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Ref. NC-118)
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estableix l'article 6è dels
Estatuts de la Fundació Privada Escoles Domènech i en
ús de les facultats atribuïdes a aquesta Aicaldia pels
articles 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i 7è de la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Primer. Acceptar la renúncia presentada per l'll im. Sr.
Xavier Valls i Serra, Regidor d'aquest Ajuntament el qual

Decret. Per decret de l'Alcaldia de data 28 d'abril de

Decret. D'acord amb el que

cessa com a President del Consell del Patronat de la
Fundació Privada Escoles Domènech.

Segon. Delegar en la ll ima. Sra. Marta Mata i Garriga,

Regidora de

l'Àrea d'Educació, la Presidència del Consell

del Patronat de la Fundació Privada Escoles Domènech.

Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. NC-119)

1989,

es va crear

el Departament de Pressupostació i

Control de Gestió sota el comandament d'un Director
de Serveis, a la vegada que es procedia a l'extinció de
l'anterior Departament de Despeses, en l'Àrea de Finan¬
ces.

Atès que per fer-se responsable de les
funcions de pressupostació, el Coordinador

indicades
de l'Àrea
Finances, ha proposat el nomenament del Sr. Robert

de

Marsan i

Àlvarez.

D'acord amb el que estableixen els articles 21.1 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 51 de la
Llei Municipal de Catalunya i de Règim Local, i fent ús
de les atribucions que em confereix l'article 7è de la Llei

Especial de Barcelona, disposo:
★

★

★

Crear la Subdirecció de Pressupost, dins

del De¬

partament de Pressupostació i Control de Gestió,
Decret. Atesa la proposta

Àngel Ros i Domingo,

creat per

Coordinador de Serveis

treball de nivell 26 i de lliure

d'Informació de Base, formulada pel Gerent dels Ser¬

Conseller-Regidor de
l'Àmbit d'Organització i Economia.
D'acord amb el que estableixen els articles 21.1 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 51 de la
Llei Municipal de Catalunya i de Règim Local, i fent ús
de les atribucions que em confereix l'article 7è de la Llei
Especial de Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Àngel Ros i Domingo, Coordinador de
veis Centrals, amb el vist-i-plau del

Serveis d'Informació de Base, amb les funcions que
estableixen els decrets de l'Alcaldia, de 27 de
de setembre de 1983, i 16 de juny de 1988.

*

Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall í Mira.
(Fief. NC-122)

Annex

juliol, 14

Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.
(Réf. NC-120)
*

decret de 28 d'abril de 1989, com a lloc de
designació, i amb les
funcions que s'indiquen en el document annex que
consta en l'expedient, i nomenar, per ocupar-lo, el
funcionari del Grup A, Sr. Robert Marsan i Àlvarez
(núm. de matrícula 40.410).

de nomenament del Sr.

com a

la Subdirecció de Pressupost, sota
del Director del Departament de
Pressupostació i Control de Gestió, les funcions se¬
S'assignen

les

güents:

*
-

les Entitats locals, i fent ús de les atribucions que em
confereix l'article 7è de la Llei de Règim Especial de

-

(Réf. NC-121)

pels diferents

sec¬

municipals, informant sobre la relació entre els
recuros emprats i els objectius previstos.

-

Integració pressupostària dels programes muni¬
cipals i l'elaboració dels documents pressupos¬
taris.

-

-

rals del proper dia 29 d'octubre de 1989.

Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

fixin els Òrgans de Govern.
Anàlisi dels programes presentats
tors

Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Josep Antoni Cramouse i Pons,
Assessor tècnic d'Estadística per a les eleccions gene¬

Estudi i definició dels criteris generals i sectorials per
a l'elaboració del pressupost anual, d'acord amb la

programació estratègica i prioritats polítiques que

Decret. D'acord amb el que estableixen els articles
21 i següents de la Llei Reguladora de les Bases de

Règim Local, 45 i següents de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i 43 i següents de! Regla¬
ment d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de

a
instruccions

-

Seguiment de l'execució pressupostària.
Rebre de totes les dependències municipals, la infor¬
mació necessària per al desenvolupament de les
funcions assenyalades.
El comandament-dels
les tasques i funcions

recursos

humans assignats a

encomanades.
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CONSELL MUNICIPAL PERMANENT

Al Saló del Consolat de Mar de la Casa de la Ciutat
de

Barcelona, el dinou de juliol de mil nou-cents vuitan-

ta-nou, es reuneix el Consell Municipal Permanent sota
la

presidència de l'llim. Sr. Segon Tinent d'Alcalde,

Francesc Raventós i Torras i hi concorren els ll·lms.

Srs.

Regidors, amb rang de Tinent d'Alcalde, Joaquim de
Nadal i Caparà, i els ll·lms. Srs. Regidors, Josep M.
Serra i Martí, Albert Batlle i Bastardas, Enric Truñó i
Lagares, Jordi Bonet i Agustí, Enric Vila i Andreu, Artur
Mas i Gavarró, Jaume Alsina i Oliva, i Antoni Lucchetti i
Farré, assistits per l'Il·lm. Sr. Secretari General, Jordi
Baulies i Cortal, que certifica.
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Martí Pagonabarraga i Garro.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Guerau
Ruiz i Pena, i Antoni Albesa i Vilalta.
La Presidència obre la sessió a les nou hores i

trenta-cinc minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de 26
de juny de 1989, l'esborrany de la qual ha estat tramès
a tots els membres del Consell; i s'aprova.
Abans d'entrar en l'ordre del dia, el Sr. Raventós

explica les causes del canvi d'horari d'aquesta sessió
aquesta altera¬
ció imprevista d'última hora.
Es dóna compte dels següents assumptes per al
tot demanant excuses als assistents per

Consell Plenari inclosos

a

l'ordre del dia:

sobre els Criteris, objectius i solucions del planejament
de tals zones ja foren presentats al Consell Plenari
abans de la informació pública a què han estat sotme¬
sos i que, per tant, és correcte aprovar-los simultània¬
ment amb les aprovacions inicials de les modificacions
del Pla General Metropolità.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de

juliol de 1989, pel qual s'aproven els Criteris, objectius i
solucions generals de planejament, continguts en el
document Diagnosi prèvia de Diagonal-Poblenou i, ini¬
cialment, el Pla especial de reforma interior de DiagonalPoblenou; es prorroga, fins a dos anys, la suspensió de
llicències acordada el 28 de desembre

de

1988; i

suspensió de l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, edificació i reestructuració de
locals, d'enderrocament i d'implantació de noves activi¬
tats o ampliació de les existents per un termini màxim
de dos anys, en els àmbits definits en el plànol annex.
s'acorda la

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de

juliol de 1989, pel qual s'aprova provisionalment la
Proposta de Modificació del Pla General Metropolità en
l'àmbit de Llevant-nord, corresponents als sectors de la

plaça de la Palmera i del Clot, excloent d'aquesta
modificació la part corresponent al sector del Clot de la
Mel; i, en conseqüència, la transferència d'edificabilitat
a l'illa definida per la Gran Via de les Corts Catalanes i
pels carrers de Lope de Vega, del Concili de Trento
d'Espronceda.

i

Acta de la sessió de 19 de juliol de 1989,
aprovada el 7 de setembre de 1989.

Ratificare Is acords de la Comissió de

de juliol de
inicialment:

Govern, de 12

1989, pels quals, respectivament, s'aproven

1) El Pla especial d'ordenació dels establiments de
COMISSIÓ

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de
juliol de 1989, pel qual se suspèn, pel termini d'un any,
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació

de

rocament i la

implantació de

reestructuració

pública del Districte Sarrià-Sant Gervasi; i
2) el Pla especial de regulació d'establiments de
concurrència pública del Districte de Sant Andreu; i
s'acorda la suspensió -pel termini d'un any en el primer
cas, i de dos anys, en el segon- de l'atorgament de
llicències d'activitat, d'edificació i reestructuració de
concurrència

DE GOVERN

de

locals,

d'ender¬

de les existents en
del Clot.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de

locals existents, relatives als establiments de concur¬
rència pública que s'indiquen, en els àmbits grafiats en
cada expedient
Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de 12

juliol de 1989, pel qual s'aproven els Criteris, objectius i
solucions generals de planejament del sector central de

de juliol de
inicialment:

noves activitats i ampliació
el sector urbà dels voltants del Parc

Sant Andreu i, inicialment, la Modificació del Pla General

Metropolità

l'àmbit del sector central de Sant An¬
dreu; es prorroga, fins a dos anys, la suspensió de
llicències acordada el 22 de juliol de 1988; i s'acorda la
suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, edificació i reestructuració de locals, d'en¬
derrocament i d'implantació de noves activitats o am¬
pliació de les existents per un termini màxim de dos
anys, en els àmbits definits en el plànol annex.
en

El Sr. Serra i Martí fa uns aclariments a la pregunta del
Sr. Bonet sobre la simultaneïtat de l'aprovació dels
Criteris del sector central de Sant Andreu i de la

Diagonal-Poblenou amb l'aprovació inicial de la modifi¬
cació del Pla General Metropolità en tals àmbits, asse¬
nyalant el Regidor d'Urbanisme que els expedients

1989, pels quals, respectivament, s'aproven

1) El Pla especial d'ajustament de zones, alineacions
i rasants, i de reparcel·lació del carrer del Mont d'Orsà i
del camí de Santa Creu d'Olorde a Vallvidrera; 2)
l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica de les finques
del carrer de Frederic Rahola núms. 43-45; 3) l'Estudi
de detall per a la regulació volumètrica de l'edificació
aïllada

(zona 20a9/c) en l'àmbit del Pla

especial de

del
definitori de les
condicions d'edificació del solar situat al passatge de
Garcini núms. 8-10; 5) l'Estudi de detall de la finca
reforma interior dels

carrers

del Doctor Bové i

Passarell, 1a fase; 4) l'Estudi de detall

núms. 12-14-16 del passeig de Verdum.
Ratificar els acords de la Comissió de Govern, de 12
de juliol de 1989, pels quals, respectivament, s'aproven
inicialment:
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1) Els Plans especials de protecció: a) dels períme¬
urbans del nucli vell d'Horta i la seva primera
extensió; b) de les cases del carrer d'Aiguafreda; c) de
la plaça de Bacardí i d) dels conjunts urbans de les
places d'Eivissa i de Santes Creus i del carrer d'Horta;
2) els Plans especials de protecció: a) del carrer de
Bascònia; b) de la plaça de Mercadal; c) del carrer de
Coroleu; d) del carrer de Grau; e) del carrer de Pons i
Gallarza i f) de la plaça de Masadas; i es prorroguen,
tres

per una

durada màxima de dos anys a comptar del dia

de 1988, la suspensió de llicències en
l'àmbit definit en cada cas.
Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 12
11 d'agost

de

juliol de 1989, pels quals, respectivament, s'aproven

provisionalment:
1) El Pla especial de l'illa delimitada pels

(entre els del Treball i de l'Agricultura); 3) el Projecte
d'urbanització, d'iniciativa privada, del carrer de Déu i
Mata, de l'avinguda de Sarrià.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de
juliol de 1989, pel qual es determina la constitució d'un
dret de superfície per a la construcció i explotació del
complex terciari previst sobre el sòl de l'illa delimitada
pels carrers de Rio de Janeiro, dels Garrofers, del Pintor
Alzamora i pel passeig del Prat, s'aproven, els Plecs de
condicions que han de regir la subhasta per concedir-

lo, i

es delega a Iniciatives, SA la
cació de l'esmentada subhasta.

de

Manso, de Viladomat, de Calàbria i del Parlament; 2) el
Pla especial de desenvolupament d'un parc urbà i

esportiu al sector de Piscines i Esports; 3) el Pla
especial de regulació dels establiments de concurrència
pública del Districte de Gràcia.

convocatòria i l'adjudi¬

S'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.

Bonet, Vila, Mas, Alsina, i Lucchetti, que reserven el seu
vot per

carrers
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al Consell Plenari.

El Sr. Lucchetti demana que

el període d'informació
pública dels expedients aprovats en els punts anteriors
s'ampliï fins a dos mesos atès que tindrà lloc durant el
mes d'agost, suggeriment al qual el Sr. Serra i Martí
dóna la

seva

conformitat.

Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 12
de

juliol de 1989, pels quals, respectivament, s'aproven

ALCALDIA

definitivament:

1) L'Estudi de detall per a la construcció de cinc
habitatges unifamiliars en filera al carrer de Plantada
núms. 2-10; 2) l'Estudi de detall per a l'ordenació
volumètrica d'un sector de l'illa compresa entre els
carrers de Thous, de Costa, de Castillejos i la ronda del
Guinardó; 3) l'Estudi de detall d'ordenació de volums de

Procedir a la dissolució del Patronat de l'Orquestra
Ciutat de Barcelona, d'acord amb els articles 30 i 88 del

l'illa delimitada per

de

carrers en

la plaça de Mossèn Clapés i pels

projecte i Gran de Sant Andreu.

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de

juliol de 1989, pel qual es dóna la conformitat al Text
refós del Pla especial de protecció, ordenació i determi¬
nació dels tipus d'equipaments de l'illa del Cottolengo
del Padre

Alegre.

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Crear l'Institut Municipal de Música de Barcelona,
aprovar inicialment els Estatuts pels quals haurà de
regir-se; sotmetre'ls a informació pública per un termini
trenta

dies; i

en

el

cas

reclamacions ni suggeriments,
finitivament.
S'informa favorablement.

que

no s'hi presentin
per aprovats de¬

tenir-los

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

S'informen favorablement els deu primers dictàmens
de l'ordre del dia amb l'abstenció dels Srs. Bonet, Vila,

Mas, i Alsina

en

GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS

els punts núms. 2, 3, 4, 7-2a), i 8-2 i del

Sr. Lucchetti en els punts núms. 2, 3 i 8-2 que reserven
el seu vot per al Consell Plenari per estudiar més

Aprovar la constitució de l'Institut Municipal d'Infor¬

detingudament els expedients.

màtica com a Organisme autònom de l'Ajuntament de
Barcelona amb la finalitat de dur a terme les activitats

Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 12
de juliol de 1989, pels quals, respectivament, s'apro¬

de projecció, disseny, desenvolupament i explotació
dels sistemes informàtics municipals; aprovar-ne els

ven:

corresponents Estatuts segons el document que
s'adjunta; i facultar l'Alcalde per realitzar les actua¬

A) Inicialment, la delimitació de la unitat d'actuació de
l'illa compresa entre els carrers del Segre, del Doctor
Santponç, el límit Renfe i els edificis del carrer de l'Onze
de Setembre; B) definitivament, 1) el canvi de sistema
d'actuació del Pla especial BE-156, que serà el d'expro¬
piació per a la totalitat de la finca; i 2) el Projecte de
compensació del Pla especial per a l'ordenació de
volums de la unitat d'actuació limitada per l'avinguda
del General Mitre, pel
carrer del Doctor Fleming, per
l'avinguda de Sarrià i per les instal·lacions esportives del
RCD

cions pertinents per a l'efectivitat d'aquest acord.
El Sr. Raventós informa sobre la constitució, forma,

estructura, funcions i finançament de l'Institut Munici¬

pal d'Informàtica, que implica la
serveis que presten actualment el

compactació dels
Centre Ordinador
Municipal i el Centre de Cartografia Automàtica, i
respon les preguntes que sobre diversos detalls de
l'expedient han formulat els Srs. Mas i Lucchetti.
S'informa favorablement.

Espanyol.

S'informa favorablement excepte el punt B) 2 que és
a proposta del Sr. Serra i Martí.
Ratificareis acords de la Comissió de Govern, de 12
de juliol de
1989, pels quals, respectivament, s'aproven
retirat

Negociat d'Administració de Personal

inicialment:
1) El Projecte, d'iniciativa privada, de perllongació del
Passeig del Triomf, entre la Gran Via de les Corts
Catalanes i el carrer del Perú; 2) el Projecte d'urbanitza¬

tats.

ció, d'iniciativa privada, del carrer del Treball (entre els
de Cristóbal de Mourà i de
Veneçuela) i de Veneçuela

Resolució d'expedients sobre comptabilitat

d'activi¬

Aquest punt de l'ordre del dia es concreta en les cinc
propostes següents:
Autoritzar els senyors M. Dolors Blanco i Martínez,
Enrique M. Climente i Aguado, Enrique Lambies i Ortin,
Rafael Olañeta i Fernandez-Grande, M. Eulàlia Pardo

NÚM.

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

1288

32

20-X-19RQ

de Atín i Maresch, M. Camino Suárez i Garcia, Joan M.
Vidal i Tió, Núria Vilaclara i Pont, i M. Lourdes Zorratino
i Rico la compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat

Salvador Morales

de funcionari municipal en aquesta Corporació, amb
categoria que en cada cas s'indica, i l'exercici de

comptabilitat sol·licitada en la seva activitat municipal,
en la categoria que en cada cas s'indica, i l'exercici de
l'activitat privada que cadascun d'ells declara ja que
aquesta activitat no figura compresa entre les causes
d'incompatibilitat previstes en els articles 2, 11 i 12 de
la Llei 21/1987 de 26 de novembre sobre incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat si bé la present autorització està condicio¬
nada a l'estricte compliment dels seus deures públics,

la

la
professió d'advocat, si bé, de conformitat amb l'article
11 de la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'Incompati¬
bilitats del personal al servei de la Generalitat, no
podrà exercir, per si mateix o mitjançant substitut la
defensa d'interessos contraris als de la

Corporació

Municipal i tampoc no podrà assessorar, informar o
desenvolupar les activitats pròpies d'aquella professió
en aquells assumptes o procediments en els quals
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació i
amb allò que preveu l'article 12, la seva
dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Admi¬
nistració pública, condicionant, en qualsevol cas, la
d'acord

present autorització a l'efectiu i estricte compliment
dels

seus

deures

públics i

a

la modificació del règim

d'incompatibilitats.
Autoritzar els següents senyors: Miguel Angel Valdueza i Romero, Carlos Alberto Amieiro i Ventoso,
Juan Carlos

López i López, i Antonio Ros i Planes la
compatibilitat sol-licitada entre la seva activitat de
funcionari municipal en aquesta Corporació i la seva
professió d'arquitecte, en el primer cas, i d'enginyer,
els altres, excloent del seu exercici el terme
municipal de Barcelona per tal d'evitar possibles

en

coincidències entre l'activitat pública i privada, garan¬
tint

d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la
que ha de presidir la seva actuació

i Espinosa, Montserrat Nomen i
Pons, Marta Rafales i Caelles, Antonio Redondo i
Andújar, Jordi Serchs i Serra, i Joan Vila i Gaston la

al manteniment de la dedicació a l'activitat privada
dintre dels límits establerts per l'article 11 de l'esmen¬
tada Llei i pot deixar-se sense efecte per modificació
de les circumstàncies relatives al lloc de treball, per
modificació del règim d'incompatibilitats, o per interès

públic.
Autoritzar els senyors: Gonzalo Andrés i Rico, Jordi
Cirera i Gonzalez, Jaume Galofré i Crespí, Joan de
León i Manent, José Antonio Pereira i Rodríguez,

Josep Roca i Antonio, Manuel Ruiz i Calvo, Antoni M.
Vicente i Capdevila la compatibilitat sol·licitada entre la
seva respectiva plaça municipal
i la de professor
associat de les Universitats que s'expressen, d'acord
amb allò que preveu l'article 4.2 de la Llei 21/1987, de
26 de novembre, sobre Incompatibilitats del personal
al servei de l'Administració de la Generalitat i amb les
limitacions previstes als articles
Llei.
S'informa favorablement.

5 i 6 de la mateixa

independència

funcionaris, i per salvaguardar l'interès públic
podria sortir perjudicat en cas de produir-se
aquella coincidència; tanmateix la seva dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent a l'Administració pú¬
com

a

que

ÀREA DE FINANCES
Direcció de Serveis de Finançament

blica, tot de conformitat amb allò que disposen els
articles

2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, sobre incompatibilitats del personal al ser¬
vei de l'Administració de la Generalitat; i per altra
banda la present autorització està condicionada a
l'efectiu compliment dels deures i la modificació de la
normativa d'incompatibilitats.
Autoritzar els següents senyors: Jaime Caballol i
Casahuga, Joan Manuel Giménez i Urrutia, i Rosa M.
Moragas i Moreno la compatibilitat sol·licitada entre la
seva activitat de funcionari municipal en aquesta Cor¬
poració i la seva professió d'enginyer tècnic, excloent
del seu exercici el terme municipal de Barcelona per tal
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública
i privada, garantint d'aquesta manera l'objectivitat, la
imparcialitat i la independència que ha de presidir la
seva actuació com a funcionari, i per salvaguardar
l'interès públic que podria sortir perjudicat en cas de
produir-se aquella coincidència; tanmateix la seva de¬
dicació professional privada no podrà superar la meitat
de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració
pública, tot de conformitat amb allò que disposen els
articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de

novembre, sobre incompatibilitats del personal al ser¬
de l'Administració de la Generalitat; i per altra

vei

banda la

present autorització està condicionada a
l'efectiu compliment dels deures i a la modificació de
la normativa

d'incompatibilitats.

Autoritzar els Srs. Adela d'Alòs-Moner i Vila, Fran¬
cesc Fernández i Porras, Basilio Monsalve i Ortiz,

Modificar l'acord

plenari de 27 de juny de 1989,

adoptat per a la formalització d'un préstec amb el
Banco de Crédito Local de España per un import de
5.000 milions de pessetes, adaptant-lo a les condicions
sobre trams i tipus d'interès definitivament fixades per
l'esmentada entitat crediticia.
El Sr. De Nadal explica que, per mitjà d'un comunicat
del 13 de juliol, el Banc de Crèdit Local d'Espanya ha
fixat definitivament el tipus d'interès d'aquesta operació
en

I' 11,65

%,

en

tram mentre que

substitució de 1*11,5%, en el primer
el segon tram serà segons el Mibor, i

ha ampliat fins a onze anys la durada del préstec que
era inicialment de deu anys; i que aquests són els
motius de la modificació de l'acord del dia 27 de juny

proppassat.
S'informa favorablement.

Negociat de Pressupostos i Comptes
Aplicar allò que preveu l'article 452,1 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i cobrir el dèficit
corresponent a la liquidació del Pressupost de 1988,
per 421.757.937 pessetes, en formular el Pressupost de
1990.
S'informa favorablement.

Aprovar les modificacions de crèdit dins el Pressu¬
post General de 1989, de conformitat amb la documen¬
tació adjunta.
El Sr. De Nadal dóna compte d'aquestes modifica-

cions de
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crèdit i

proposa

afegir-hi un nou annex per un

878.312.796 pessetes que corresponen a
l'aportació del Consell Superior d'Esports i a la devolu¬
import de

afegit i que
permetran el finançament del Projecte reformat per a
l'acabament de les obres de l'Estadi Olímpic de Mont¬

ÀMBIT

DE VIA
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Negociat de Transports i Circulació

ció a AOMSA de l'impost sobre el valor

S'informa favorablement.

Negociat d'Administració de Béns
Atorgar a la Societat Torre de Collserola, SA, la
concessió d'ús dels terrenys, de propietat municipal,
situats en el Turó de Vilana, grafiats en el plànol adjunt,
per a la construcció i posterior explotació, durant un
termini de cinquanta anys i amb subjecció a les condi¬
cions del document annex que s'aprova, d'un complex
de telecomunicacions a Barcelona.
Deixar sense efecte l'encàrrec, fet a la Societat
Privada Municipal Iniciatives, SA, pel Consell Plenari el
22 d'abril de 1986, referent a la construcció i explotació
d'un hotel de luxe i serveis complementaris a l'edifici
Miramar i espai circumdant; aprovar el Plec adjunt de
les condicions reguladores de la concessió de l'ús

privatiu d'aquest edifici per a la instal·lació i explotació
d'un restaurant i, si s'escau, d'altres serveis culturals,
lúdics o recreatius, amb subjecció a les normes urbanís¬

tiques resultants de la modificació del planejament
acordada pel Consell Plenari el 16 de juny de 1988;
dies

a

informació pública per un termini de quinze

i, si

no

s'hi formulen reclamacions, convocar con¬

per a l'adjudicació de la concessió; i facultar
l'Alcaldia per decidir totes aquelles qüestions que es
puguin derivar de la no efectivitat de la concessió

curs

públic

anterior, i resoldre els tràmits i les incidències del
present concurs i de la informació pública, fins a l'adju¬
dicació definitiva del contracte.
El Sr. Bonet manifesta que el seu Grup no ha
acabat d'examinar aquest expedient i té dubtes sobre
les facultats que s'atorguen per a la tramitació total
del nou contracte, dubte que també expressa el Sr.

Lucchetti. El Secretari General indica que cal modifi¬
el termini de la informació
de trenta dies.
car

pública

que

ha d'ésser

S'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.

Bonet, Vila, Mas, Alsina, i Lucchetti.

ÀMBIT

DE BENESTAR SOCIAL

Barcelona,

segons

el document

que

s'adjunta en

aquest acord.

Encomanar als Districtes i Àrees Municipals la defini¬

ció i concreció de les línies d'actuació
municipals en el
seu àmbit de
competències a partir dels criteris d'actua¬
lització proposats i en el termini d'aquest any 1989.
Encomanar a la Comissió de Benestar Social i al
Regidor del Comissionat del Projecte Jove el control i
seguiment del desenvolupament d'aquests criteris d'ac¬

tualització.
S'informa favorablement amb l'abstenció dels Srs.
Bonet, Vila, Mas, Alsina, que reserven el seu vot per al
Consell Plenari per tal d'estudiar més detingudament

l'expedient.

redacció

-segons el document que

l'aparcament subterrani del carrer de
adjudicat a Pàrking Monterolas, SA,
mitjançant acord del Consell Plenari, de 16 de juliol de
1986; sotmetre-la a informació pública durant trenta
dies, en virtut de l'article 121 del Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals; i si no s'hi presenten
reclamacions durant aquest termini, tenir-la per apro¬
vada.
Es dóna tot seguit compte dels convenis següents:
Amb el Ministeri d'Administracions Públiques i l'Ajun¬
tament de Barcelona, per

desenvolupar

programes con¬

en matèria d'inspecció operativa de serveis.
Amb la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de
Sanitat i Consum la Organització Mundial de la Salut i el
COOB-92 per a la realització del programa «Juegos

junts

Olímpicos sin Humo».
S'informen favorablement ambdós convenis.
Tot seguit, es dóna compte de les següents mo¬
cions al Consell Plenari:
1r. Reglamentar i sotmetre, en el seu cas, a prèvia

llicència, la instal·lació d'antenes de recepció d'ones

electromagnètiques de televisió, dotades de pantalla
parabòlica, des del punt de vista de la seva ubicació
concreta

en

relació als edificis.

A tal efecte i per

la Direcció de Serveis de Control de
l'Edificació, s'elaborarà, en el termini de dos mesos,

regularà les condicions
d'antenes i el procediment a
seguir per sol·licitar i obtenir la llicència corresponent.
2n. Simplificar el procediment per sol·licitar i obtenir
una

Ordenança municipal

que

d'instal·lació d'aquest tipus

les llicències d'obres i instal·lacions

menors

i eximir-ne

algunes d'elles de la prèvia llicència municipal.
A tal efecte i per la Direcció de Serveis de Control de
l'Edificació s'elaborarà, en el termini de dos mesos, un

Reglament que regularà, simplificant l'actual, aquest
procediment, que serà competència dels Consells de
Districte, i establirà les obres i instal·lacions menors
que, per la seva petita entitat i escassa o nul·la incidèn¬
cia en l'estructura i configuració dels edificis i construc¬
cions i en la seva estètica i en la de l'entorn, estaran

exemptes de l'obtenció de prèvia llicència subjectant-se
únicament a la comunicació en forma a l'Ajuntament.
El Sr. Serra i Martí justifica la urgència
moció per ordenar la progressiva aparició
parabòliques en els edificis de la Ciutat i, a

Aprovar els criteris d'actualització del Projecte Jove
de

nova

cions que regula
Gualba, que fou

juïc.

sotmetre'l

Aprovar la

s'adjunta- de l'article 32 apartat 6è del Plec de condi¬

d'aquesta
d'antenes
l'ensems,
simplificar la tramitació dels expedients d'obres menors;
i el Sr. Bonet opina que seria convenient incloure en
l'ordenació la resta de les antenes de televisió, criteri
que

comparteixen diversos Regidors però finalment

s'acorda, per unanimitat, mantenir la moció en la seva
redacció
tota la

primitiva sens perjudici d'abordar en el futur
problemàtica de les antenes televisives.

S'informa favorablement.
El Sr. President indica que s'ha rebut una

moció,
signada pels Srs. Lacalle, Albesa, i Fernández i Díaz,
que proposa la creació d'una comissió formada pels
quatre Grups municipals per analitzar i proposar solu¬
cions al problema de la circulació en la xarxa viària i en
els accessos d'entrada i sortida de la Ciutat; tanmateix
el Sr. President no n'aprecia la urgència atès que la
temàtica sobre la circulació i els accessos de Barcelona
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serà debatuda en una propera sessió del Consell Ple¬
nari.
El Sr. Bonet diu que hi ha pendent també una moció
del seu Grup sobre la circulació però queda ajornada
d'acord amb el Sr. Torres, que prepara un informe
sobre aquesta

qüestió. Observa

que en

presentà, en

temps i forma, una altra sobre la utilització dels béns
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municipals i les obres de les Companyies de servei en
la Ciutat, la qual no s'ha sotmès a la
tramitació reglamentària; i el Sr. Raventós li indica que
les vies de

tramita com a prec.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Pre¬
sidència aixeca la sessió a les deu hores i vint mi¬
es

nuts.
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PERSONAL

Concursos i oposicions
BASES QUE HAN REGIR LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE TÈCNIC SUPE¬

1. Experiència professional en les funcions pròpies
de les places objecte de la convocatòria, fins a 3

CIÈNCIES
(Aprovades per la Comissió de Govern, de 12 de
juliol de 1989)

punts.

RIOR EN

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases Marc
aprovades pel Consell Plenari de data 3 de febrer de
1989, amb les especificacions que s'indiquen a conti¬

2. Per expedient acadèmic, fins a 2 punts.
3. Per altres títols, diplomes o cursets relacionats
amb la professió, fins a 1 punt.
4. Per altres mèrits al·legats, fins a 1 punt. La puntua¬
ció màxima que es podrà assolir en concepte de mèrits
és de 5 punts.

nuació:

Categoria: Tècnic Superior en Ciències
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure
Nombre de places convocades: 2
Titulació exigida: Llicenciat en Ciències Físiques, Quí¬
miques o Biològiques.

Tribunal:
Estarà compost pels membres següents:
President:
ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a titular, i
com a

EXERCICIS

(fase d'oposició):

Primer
Exercici que consistirà en desenvolupar per escrit un
tema de la part administrativa i tres de la part específica.
El temari administratiu és el que figura com Annex de
les Bases Marc i el temari específic és el que figura com
Annex d'aquesta convocatòria.
El Tribunal podrà convocar els aspirants per a un
comentari oral dels temes

desenvolupats, i podrà fer,
en aquesta fase de l'exercici, totes
aquelles preguntes
que consideri convenients per apreciar el grau de
coneixement dels aspirants.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,
sent eliminats els aspirants
que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

Segon
Exercici consistent en desenvolupar un o més supò¬
sits pràctics determinats pel Tribunal i relacionats amb
les funcions pròpies de les
places objecte de la convo¬
catòria.

L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,
sent eliminats els

mínim de 5 punts.

aspirants que no aconsegueixin un

Tercer

Exercici específic per demostrar coneixements de ca¬

talà.

L'exercici

no

serà eliminatori, i serà

màxim de 2 punts.

qualificat fins

a un

suplent l'll im. Sr. Joan Clos i Matheu.

Vocals:
Sr. Eduard
a

Spagnolo i de la Torre, com a titular, i com
suplent el Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Sra. Mercè Centrich i Sureda, com a titular, i com a

suplent el Sr. Pau Rodríguez i Montequín.
Representants titular i suplent designats
d'Administració Pública de Catalunya.

per

l'Escola

Secretari:
El de la

Corporació

o

funcionari

en

qui delegui.

ANNEX
Temari

específic

Temes:
1. La inspecció

alimentària. Organització actual. Ob¬
jectius. Elements essencials d'un sistema d'inspec¬
ció. Estudi comparatiu amb altres països i, especial¬
ment, amb els de la CEE.

2.

Legislació alimentària. Codi alimentari espanyol. Re¬
glamentacions tècniques-sanitàries i normes de
qualitat. Composició i funcions de la Comissió

Interministerial d'Ordenació alimentària. Codi ali¬
mentari internacional. Còdex alimentari.
3. La presa de mostres. Propietats de les mostres.
Mida de les mostres. Preparació i tractament d'una
mostra en el Laboratori. Aspectes legals de la
presa de mostres. Anàlisi
Formes d'execució.

contradictòria i diriment.

4. La

AVALUACIÓ

DE

MÈRITS (fase de concurs):

Els mèrits del curriculum seran
qualificats de confor¬
mitat amb el barem
següent:

Inspecció Municipal en matèria alimentària. Ac¬
cions. Control d'envasament i etiquetatge. Normes
a les quals han d'ajustar-se la retolació, etiquetatge
i

publicitat dels aliments envasats i embalats. Con¬
comercialització de productes.

trol de transport i
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Programa d'higiene alimentària. Components d'un
programa d'higiene sanitària. Control de zoonosis,
inspecció, control analític, vigilància epidemiológi¬
ca, informació i educació. Cobertura de la higiene
alimentària des de l'àmbit municipal. Inspecció ve¬
terinària, inspecció farmacèutica, unitat administrati¬
va. Funcions del Laboratori Municipal de la Salut
Inspecció dels aliments i les lleis alimentàries. Llei

alimentària i normes sobre aliments. El paper a
exercir pels Inspectors. Cooperació nacional i inter¬
nacional.
7. Aliments i microorganismes. Factors que afecten la

supervivència i el desenvolupament dels microorga¬
nismes en els aliments.
8. Principals microorganismes implicats en
dels aliments.
9. Microorganismes patògens transmesos
ments. Toxi-infeccions alimentàries.

Principals alteracions i fraus. Presentació de fruites i
hortalisses. Legislació existent.
25. Composició química de les fruites i hortalisses.
Contaminació biòtica i abiòtica de les fruites i horta¬
lisses. Insecticides, pesticides i fungicides. Tipus

26.

buents.

Valor nutritiu.

l'alteració

28. Carns

pels ali¬
29.

Enquesta alimentària.

Processament d'una mostra d'aliments per a l'anàli¬
si microbiològica. Tècniques d'estudi quantitatiu i

qualitatiu. Fonament de les tècniques d'identificació
bacteriana.
12.

neutralització, precipitació i complexometries. Vo¬
lumetries d'oxidació reducció. Corbes de valora¬
ció. Principals valoracions redox. Aplicacions.
15. Mètodes potenciomètrícs. Càlculs potenciomètrics i

potencials d'electrodes. Electrodes selectius. Valo¬
racions potenciomètriques. Aplicacions a l'anàlisi
química d'aliments.
16. Espectrofotometria del visible i ultravioleta. Fluorimetria. Instrumentació. Espectrofotometria d'absor¬
ció infrarroja. Instrumentació. Aplicacions a l'anàlisi
d'absorció

atòmica.

quími¬
ca-biológica. Valor nutritiu. Influència de l'època i

forma de captura en la seva qualitat.

de

químics i microbiologics a determinar
peix fresc, mol·luscs i crustacis. Tècniques
analítiques més apropiades per a la seva detecció.
34. Llet. Composició. Paràmetres a determinar per ga¬
rantir la qualitat de la llet. Tècniques analítiques
químiques i microbiològiques utilitzades per a la
en

determinació del control de

36. L'ou
sició

37.

ments.

38.

20.
21. Additius alimentaris. Definició. Normes d'utilitza¬
ció. Normes per a l'avaluació toxicològica dels

productes

que es

desitgi utilitzar

22.

Seguretat química

en

Contaminants
Contaminació accidental.

productes de

consum.

cadena alimentària.
Contaminants en altres

en

Procediments analítics.

23. La conservació dels aliments. Tècniques de con¬
servació: fumats, salaons, calor, fred i radiacions
ionitzants. Aplicació als diferents tipus d'ali¬
ments.

24. Fruites i hortalisses. Designació dels productes.
Paràmetres de qualitat en fruites i hortalisses fres¬
ques. Determinació dels

paràmetres de qualitat.

seva

anàlisi

com

aliment. Valor nutritiu. Estructura i compo¬

físico-química i biològica. La seva producció,
manipulació, emmagatzematge, transport i comer¬
cialització. Tipificació. Tecnologia, normativa legal i
control higènico-sanitari i de qualitat.
El pa com aliment: tipus de pa. Caràcters de les
farines. Pastes alimentícies. Tipus i caràcters. Addi¬
tius. Tecnologies dels processos. Normativa legal i
control higènico-sanitari i de qualitat.
Greixos i olis. Composició. Valor nutritiu. Normati¬
va legal i controls sanitaris. Tècniques analítiques
utilitzades en en seu control. Vins i begudes
alcohòliques. Classificació i caràcters. Mescles.
Additius, emmagatzematge,

additius.
Control sanitari

com a

manipulació, enva¬
Tecnologies,
legal i control higiènico-sanitari i de

sament, transport i comercialització.
normativa

aliments i altres productes de

consum.

qualitat.
làctics. La

química i microbiològica.

19. Separacions

Autorització legal dels additius.
dels additius.

el

35. Diversos tipus de productes

teòric. Autoanalitzadors. Aplicacions a l'anàlisi d'ali¬

cromatogràfiques. Fonament de la
Cromatografia. Tipus.
Cromatografia de gasos i líquids.

qualitat.

33. Paràmetres

Aplica¬

Tècniques de l'anàlisi de flux continu. Fonament

Depuració de peixos, mol·luscs i crustacis. Additius
utilitzats. Classificació. Contaminacions biòtica i
abiòtica. Normativa legal i control higiènico-sanitari i

cions.

18.

qualitat.

forma de captura en la qualitat del peix.
31. Mol·luscs i crustacis. Estructura i composició

d'aliments.

Espectrofotometria

seva

peix com aliment. Estructura i composició quími¬
co-biológica. Valor nutritiu. Influència de l'època i

32.

13. Anàlisi química. Anàlisi gravimètrica. Tècniques i
instrumentació. Principis teòrics de l'anàlisi gravi¬
mètrica.
14. Anàlisi volumètrica. Fonament. Volumetries de

fresques: tipus. Anàlisi química i microbiolò¬
gica. Legislació.
Productes càrnics elaborats. Diversos tipus. Com¬
posició i anàlisi que han de realitzar-se per garantir

la
30. El

Tècniques instrumentals utilitzades en microbiolo¬
gia dels aliments, mida de l'ATP, impedància, radio¬
metría, calorimetria, marcatge.

17.

generals. Mecanismes d'acció. Control de residus.
Legislació.
Bolets. Classificació. Bolets tòxics i toxicologia es¬
pecífica. Reconeixement. Bolets autoritzats per al
consum. Alteracions. Contaminació abiòtica
inorgà¬
nica i orgànica. Procediments analítics.

27. La carn com aliment. La seva estructura i composi¬
ció bioquímica. La transformació del múscul en
carn i la seva incidència en la qualitat de la carn.

10. Brots de toxi-infeccions alimentàries. Factors contri¬
11.

20-X-1MQ

Factors externs i interns. Classificació comercial.

Pública.
6.

32

qualitat.
39.

L'aigua. Controls de potabilitat. Depuració. Ai¬
gües residuals: el seu reciclatge. Aprofitament
d'aigües residuals. Tecnologia de processos nor¬
mativa

legal i controls higiènico-sanitaris i de qua¬

litat.
40. Control d'aliments preparats,
Condicions generals de les
cuina congelada i la seva

operativa.

cuinats i precuinats.
matèries primes. La

regeneració.

Normativa legal
sanitaris de qualitat.

i

Tecnologia

controls higiènico-
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PER A LA

PROVISIÓ

DE 3 PLACES DE

SUPERIOR EN VETERINÀRIA
(Aprovades per la Comissió de

juliol de 1989)

ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a titular, i
com a

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases Marc

aprovades pel Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989,

especificacions que s'indiquen a continuació:
Categoria: Tècnic Superior en Veterinària.
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
Nombre de places convocades: 3

amb les

Promoció interna: De les places convocades se'n
reservarà una.
Titulació exigida: Llicenciatura en

President:

TÈCNIC

Govern, de 12 de

1293

suplent l'Il·lm. Sr. Joan Clos i Matheu.

Vocals:
Sr. Eduard
a

Spagnolo i de la Torre, com a titular, i com
suplent el Sr. Xavier Casas i Masjoan.
Sr. Gonzalo Monzón i Fernández Peña, com a titular, i

com a

suplent el Sr. Jaume Roca i Torras.

Sr. Lluís Ferrer i Caubet, com a titular, i com a suplent
el Sr. Mariano Domingo i Álvarez.
Secretari:
El de la

Corporació

o

funcionari

en qui delegui.

Veterinària.
ANNEX

EXERCICIS (fase

d'oposició):
Temari

Primer
Exercici que consistirà en desenvolupar per escrit un
tema de la part administrativa i dos de la part especí¬

1.

fica.
Ei temari administratiu

temari

específic són els

figura a les Bases Marc i el
figuren com Annex d'a¬

que

2.

podrà

convocar els aspirants per a un
comentari oral dels temes desenvolupats, podent fer,

aquesta fase de l'exercici, totes aquelles preguntes

en

Higiene alimentària. Concepte i objectius. Elements
essencials d'un sistema d'inspecció. Organització
actual. Estudi comparatiu amb altres països, en
especial amb els de la CEE.
Qualitat higiènico-sanitària dels aliments. Importàn¬
cia de la innocuïtat dels aliments per a la salut.
Contaminació abiòtica i tòxics naturals presents en

questa convocatòria.
El Tribunal

els aliments.
3.

Legislació alimentària. El Codi alimentari espanyol;
les Reglamentacions tècnico-sanitàries i les normes
de qualitat. Llei d'higiene i control alimentari. Les
Ordenances Municipals. La legislació comunitària.

que consideri convenients per apreciar el grau de
coneixement dels aspirants.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts
i seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

4. La

Segon

5.

Exercici consistent en desenvolupar un o més supò¬
sits pràctics determinats pel Tribunal i relacionats amb
les funcions pròpies de les places objecte de la convo¬

catòria.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts
i

seran

eliminats els

aspirants

que no

aconsegueixin

un

mínim de 5 punts.

específic

El Codex Allmentarius Mundi.

inspecció municipal en matèria alimentària. Or¬
ganització, actuacions i competències.
La presa de mostres. Plans i programes de mostreig. Característiques i condicions de les mostres.
Aspectes legals de la presa de mostres. Anàlisis

contradictòries i diriments.
6. Contaminació biòtica dels aliments. Factors que
afecten la supervivència i el desenvolupament
dels microorganismes en els aliments. Alteració
dels aliments, principals microorganismes impli¬
cats.

Tercer

Exercici específic per demostrar coneixements de ca¬
talà.

L'exercici no serà eliminatori i serà qualificat fins a un
màxim de 2 punts.

AVALUACIÓ

DE

7. Toxiinfeccions alimentàries principals. Factors que
contribueixen a la seva aparició. Prevenció.
8. Brots de toxiinfeccions alimentàries. Procediment
de control i investigació.
9. L'escorxador d'animals de proveïment.

MÈRITS (fase de concurs):

Els mèrits del curriculum, juntament
amb l'entrevista,
el cas que s'efectuï, seran qualificats fins a un
màxim de 10 punts, de conformitat amb el barem se¬
en

mativa

de

Experiència professional en les funcions pròpies
les places objecte de la convocatòria, fins a 4

11.

punts.
2. Per
expedient acadèmic, fins a 2 punts.
3. Per altres títols,
diplomes o cursets relacionats
amb la professió, fins a 2
4. Per altres mèrits

a

2 punts.

Tribunal:
Estarà compost pels membres següents:

cia en la qualitat de la carn.
Escorxadors d'aus i conills. Característiques higiè¬
nico-sanitàries. Inspecció veterinària. Normativa le¬

gal i legislació comunitària. Característiques de la
de les aus i conills. Caça de pèl i ploma.
Característiques d'aquestes carns. Inspecció veteri¬
nària. Normativa legal.
Productes càmics. Tipus i característiques. Control
dels esmentats productes. Normativa legal i legisla¬
ció comunitària. Subproductes càmics. Control d'a¬
carn

punts.

al·legats, fins

legal i legislació comunitària.

10. La carn. Estructura, composició i valor nutritiu.
Transformació del múscul en carn i la seva incidèn¬

güent:
1-

Característi¬

ques higiènico-sanitàries. Inspecció veterinària. Sa¬
les de especejament; magatzems frigorífics i altres
indústries càrniques; característiques higiènico-sa¬
nitàries més importants. Inspecció veterinària. Nor¬

12.

quests.

13. El peix com aliment. Estructura i composició. Valor
nutritiu. Classificació i criteris d'identificació de pei¬
xos comestibles. Peixos tòxics.
14. Els mol·luscs i els crustacis. Estructura i composi¬
ció. Valor nutritiu. Classificació i criteris d'identifica¬
ció dels comestibles. Problemes toxicologies per
consum de mol·luscs i crustacis.
15. Valoració de la qualitat higiènico-sanitària de pei¬
xos,

NÚM.
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18. La Central lletera i les indústries làctiques. Tecnolo¬

gia de la higienització. Control higiènico-sanitari i de
qualitat. Normativa legal.
19. Tipus de llet (pasteuritzada, UHT, esterilitzada, con¬
densada, en pols). Tecnologies. Normativa legal.
20. Derivats làctics (nata, mantega, iogurt, formatge).
Tecnologia. Normativa legal.
21. Gelats.
22.

Característiques. Tecnologia. Control higiè¬
nico-sanitari i de qualitat. Normativa legal.
L'ou com aliment. Estructura i composició. Valor
nutritiu. Els ovoproductes. Control higiènico-sanitari
i de qualitat. Normativa legal. La mel. Valor nutritiu i
composició. Control higiènico-sanitari i de qualitat.

Plans

ambientals. Mesures de control d'animals en el medi
urbà. La llei de protecció d'animals i plantes.
35. La
tuberculosi.
Etiopatogènia, epizootiologia,

diagnòstic. Impo lància, situació i problemàtica ac¬
Etiopa¬
togènia, epizootiologia, diagnòstic. Importància, si¬
tuació i problemàtica actual. Plans de lluita i
tual. Plans de lluita i eradicació. Brucel·losi.

peix. Productes derivats més importants. Normativa

17.

Concepte de zoonosi. Mecanismes normals d'en-

d'erradicació i lluita.
34. Els animals en el medi urbà. Convivència amb l'ésser
humà i les seves implicacions sanitàries, socials,

mol·luscs i crustacis. Llotjes, mercats centrals i

legal.
Depuració dels mol·luscs. Bases higiènico-sanitàries. Tecnologia. Control higiènico-sanitari de la
depuració. Normativa legal.
La llet. Característiques físico-químiques i biològi¬
ques de la llet. Manipulacions en origen. Valor
higiènico-sanitari i nutritiu segons espècies.

20-X-im

comanament. Reservoris animals i humans.

indústries del peix. Característiques i inspecció ve¬
terinària en els esmentats centres. Conservació del

16.

32

eradicació.
36. Ràbia. Etiopatogènia,

epizootiologia, diagnòstic. Im¬
portància, situació i problemàtica actual. Plans de

lluita i eradicació.
37. Leptospirosi, Leishmaniosi i Toxoplasmosi.

Etiopa¬
togènia, epizootiologia, diagnòstic. Importància, si¬
tuació i problemàtica actual. Plans de lluita i era¬

dicació.
38. Triquinosi,

Cisticercosi i equinococosi. Etiopatogè¬

nia, epizootiologia, diagnòstic. Importància, situació
i

problemàtica actual. Plans de lluita i eradicació.
Etiopatogènia, epizoo¬
tiologia, diagnòstic. Importància, situació i proble¬

39. Febre Q, Psitacosi, Ornitosi.

màtica actual. Plans de lluita i eradicació.
40. Listeriosi, Tularèmia, Carbunc.

Etiopatogènia, epi¬
zootiologia, diagnòstic. Importància, situació i pro¬

41.

blemàtica actual. Plans de lluita i eradicació.
Mètodes de diagnòstic en el control de les zoono¬
sis. Mètodes immunologies, biològics.

Normativa legal.
23. Aliments vegetals

frescos. Tipus principals i carac¬
terístiques. Control higiènico-sanitari i de qualitat.

Conservació d'aquests. Normativa legal.
24. Bolets. Classificació. Reconeixement de bolets
tòxics. Toxicologia. Derivats vegetals: sucs, sucres.

Tecnologia. Control higiènico-sanitari. Normativa le¬
gal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC

SUPERIOR D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

(Pedagog)
(Aprovades per la Comissió de Govern, de 12 de
juliol de 1989)

25. Ingestes

26.

líquides. L'aigua. Control higiènico-sanitari.
Begudes refrescants. Control higiènico-sanitari. Vi,
cervesa i begudes alcohòliques. Control higiènicosanitari. Normativa legal.
El pa com aliment. Tipus. Tecnologia. Control higiè¬
nico-sanitari. Farina. Característiques i tecnologia.
Control higiènico-sanitari. Pastes alimentícies: tipus
i característiques. Tecnologia. Control higiènico-

sanitari. Normativa legal.
27. Olis i greixos comestibles. Classificació. Caracterís¬

tiques. Tecnologia. Enranciment dels greixos. Con¬
trol higiènico-sanitari i de qualitat. Normativa legal.
28. La restauració col·lectiva. Importància i tipus. Con¬
dicions higiènico-sanitàries de les indústries. Tecno¬
logia operativa. Control higiènico-sanitari. Normativa

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases Marc
aprovades pel Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989,
amb les especificacions que s'indiquen a continuació:
Categoria: Tècnic Superior d'Educació i Psicologia

(Pedagog).
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
Nombre de places convocades: 1
Titulació exigida: Llicenciat en Filosofia i

Ciències de

i
de

l'Educació, secció Pedagogia; o Llicenciat en Filosofia
Lletres, branca Pedagogia; o Llicenciat en Ciències
l'Educació.

EXERCICIS (fase

d'oposició):

legal.

30.

toxicològica. Autorització dels additius. Control hi¬
giènico-sanitari i normativa legal.
El transport d'aliments. Característiques i condi¬
cions específiques. Control higiènico-sanitari. Nor¬

mativa legal.
31. La conservació d'aliments.

Mètodes

principals i

aplicacions.
32. Els envasaments d'aliments.

Tipus i característi¬
ques. Control higiènico-sanitari. Normativa legal.
Etiquetatge. Normes de l'etiquetatge i retolament.

Primer

Exercici que

consistirà

en desenvolupar per

escrit un

tema de la part administrativa i tres de la part específica.
El temari administratiu és el que figura com Annex

de

les Bases Marc i el temari

específic és el que figura com
Annex d'aquesta convocatòria.
El Tribunal podrà convocar els aspirants per a un
comentari oral dels temes

desenvolupats, podent

fer,

aquesta fase de l'exercici, totes aquelles preguntes
que consideri convenients per apreciar el grau de
en

coneixement dels aspirants.

,

29. Additius alimentaris. Classificació i tipus. Avaluació
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L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,
sent eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

10. El procés de reinserció social.
11. La inadaptació escolar com a causa
ció social. El fracàs escolar.

Exercici consistent en desenvolupar un o més supò¬
sits

pràctics determinats pel Tribunal i relacionats amb

les

funcions pròpies de la plaça objecte de la convo¬

marc escolar.
13. L'atur juvenil. Conseqüències
la situació d'atur.
14. Problemàtica de la infantesa.

15. La

L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,
sent eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

16.
17.

Tercer
18.
19.
20.

AVALUACIÓ

DE

MÈRITS (fase de concurs):

Els mèrits del

currículum, juntament amb l'entrevista, en
s'efectuï, seran qualificats fins a un màxim de
10 punts, de conformitat amb el barem següent:
1. Experiència professional en les funcions pròpies
de la plaça objecte de la convocatòria, fins a 4 punts.
2. Per expedient acadèmic, fins a 2 punts.
3. Per altres títols, diplomes o cursets relacionats
amb la professió, fins a 2 punts.
4. Per altres mèrits al·legats, fins a 2 punts.
el

cas

que

suplent l'll im. Sr. Joan Torres i Carol.

Sr. Josep Antoni Brunet i Ribas, com
suplent la Sra. Àurea Pons i Mercadal.

a

24.

Competències de les diferents administracions en
el problema de les drogadependències.
Intervenció municipal dins l'àmbit de les drogade¬
pendències. Criteris per a l'elaboració de plans mu¬
nicipals.
Disseny de polítiques preventives de la marginació
encardinades dins el territori. Paper dels diferents

25.

26.

diferents adminis¬
de les polítiques
prevenció de la delinqüència. Implicació dels

President:
ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a titular, i

Vocals:
Sr. Blas Alascio i Ruiz, com a titular, i com a
Sra. Montserrat Casas i Vilalta.

Ciutadana.
21. Violència urbana. Tribus urbanes.
22. La Seguretat Ciutadana com a concepte superador
del tradicional concepte d'ordre públic.
23. Competències locals en Seguretat Ciutadana.

serveis.
27. Paper de la coordinació entre les
tracions en el desenvolupament

Tribunal:
Estarà compost pels membres següents:

com a

personals i socials de

participació social. Els Consells de Prevenció i
Seguretat.
Les drogadependències. Incidència del problema
des d'un enfocament global.
Incidència del problema de les drogadependències
des d'un enfocament de Seguretat Ciutadana.
Prevenció de les drogadependències amb incidèn¬
cia a la Seguretat Ciutadana.
Cooperació internacional en la prevenció de la de¬
linqüència.
Incidència de la petita delinqüència en la Seguretat

catòria.

Exercici específic per demostrar coneixements de ca¬
talà.
L'exercici no serà eliminatori, i serà qualificat fins a un
màxim de 2 punts.

de la margina¬

Programes de prevenció de la marginació en el

12.

Segon

1295

de
diferents serveis.
28. Els Serveis policials municipals i
29. Paper de la Guàrdia Urbana en

la institució escolar.
els programes pre¬

ventius.
30. Coneixement de la realitat de la

Seguretat Ciutada¬

suplent la

na.

LeS

enquestes de victimització.

titular, i com a

Representants titular i suplent designats per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ DE 13 PLACES DE BOMBER
DEL SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

Secretari:

I SALVAMENT

El de la

Corporació

o

funcionari en qui delegui.

(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 12 de juliol de 1989)

ANNEX
Temarí
T

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases Marc
aprovades pel Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989,

específic

L'educació. Factors

especificacions que s'indiquen a continuació:
Categoria: Bomber del Servei d'Extinció d'Incendis i

amb les
a

tenir

en

compte en els pro¬

cessos educatius.
2. L'educació i la formació
permanent.
3. El procés de socialització. Bases socials de la

Salvament
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure
Nombre de places convocades: 13

con¬

ducta.
4. La institució familiar en la societat actual.
5. Problemes socials i
qualitat de vida.
6. Promoció de la salut com a instrument de millora de
la qualitat de vida.
7. Factors
marginats de la dinàmica social.
8. Factors socials de la
delinqüència juvenil.
9Estratègies per a la prevenció dels conflictes so¬

cials: marginació, delinqüència etc.

Requisits específics:
a) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar,
Formació Professional de 1r grau, o

equivalent.

b) Tenir una talla mínima d' 1,65 m.
selectiu: El procediment de selecció
aspirants constarà de les fases següents:
Fase d'oposició

Procediment
dels
-

-

-

Fase de concurs
Fase de reconeixement mèdic

NÚM.
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possessió dels carnets de
tipus D o autorització per a
transport de mercaderies perilloses que
complementi el carnet del tipus C (cadas¬

A) Fase d'oposició

en

conduir del

Els exercicis de
Primer
Proves

l'oposició

seran quatre:

cun)

psicotècniques de personalitat i aptitudinals.

L'exercici serà eliminatori i els aspirants seran
cats

qualifi¬

0,50 punts

Altres mèrits

al·legats pels aspirants, fins
1 punt

a

El Tribunal

podrà comprovar els mèrits aportats pels
aspirants, en els diferents apartats esmentats, de la
forma que cregui més convenient.

aptes o no aptes.

Segon
físiques, que s'efectuaran d'acord amb el
barem que figura a l'annex I d'aquestes bases.
L'exercici serà eliminatori i es qualificarà de 0 a 10

Els mèrits s'hauran de tenir abans de la data final de

Proves

punts.

exercici s'haurà d'obtenir una
puntuació mínima de 5 punts, i no haver estat eliminat
en les proves
de trepa de corda o cursa de fons.
Per superar aquest

la

presentació d'instàncies.
La qualificació del concurs-oposició serà la suma de
les puntuacions aconseguides en cadascuna de les
dues fases.

C) Fase de reconeixement mèdic
Tercer
Proves

teòriques,

que tractaran

sobre el contingut del

programa de l'annex II. S'haurà de respondre un qüestio¬
nari de preguntes referides a l'annex esmentat.
L'exercici serà eliminatori. Es qualificarà de 0 a 6

punts, sent necessari superar aquesta prova amb una
puntuació mínima de 3 punts.
Quart
Proves pràctiques de coneixement d'un dels oficis
següents, a elecció de l'aspirant: paleta, conduc¬
tor de vehicles que exigeixin la possessió del carnet
de conduir tipus C-2 o superior, electricista o bu¬

fador.
L'exercici serà eliminatori. Es

qualificarà de 0 a 10
punts, sent necessari superar aquesta prova amb una
puntuació mínima de 5 punts.

B) Fase de concurs
Els mèrits

es

valoraran d'acord amb el barem

se¬

Titulacions oficials de Monitor de Gimnàs¬

títol
el barem

1 punt

grau

o

inferiors.
Tindrà caràcter eliminatori. Els aspirants seran decla¬
rats aptes o no aptes d'acord amb el barem que figura
en l'annex III.
Nomenament de funcionaris en pràctiques. L'Alcaldia
nomenarà funcionaris en pràctiques els quinze aspi¬
rants

proposats pel Tribunal.

Els aspirants nomenats funcionaris en pràctiques
hauran de seguir amb aprofitament un curs selectiu de
tres mesos de durada en les dependències del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament.
El curs es qualificarà entre 0 i 10 punts, i per a la seva
superació serà necessari obtenir una puntuació mínima

de 2n

com a

carrera.

El Tribu¬

com a funcionaris
els tretze primers aspirants, un cop sumades

proposarà el nomenament

carrera

ques.
Tribunal:
Estarà compost

superior, en les especialitats

funcionaris de

de
les
puntuacions obtingudes en les fases de concurs i
oposició i en la qualificació final del període de pràcti¬
nal

0'4 punts
1 punt
1,5 punts
2 punts
0,1 punts

en

carrera.

Nomenament

se¬

güent:
Títol esportiu de 1a
Títol professional de 2a restringit
Títol professional de 2a
Títol professional de 1a
Títol de Socorrista
Títol de Formació Professional

quinze aspirants es
produís alguna baixa voluntària o hi hagués alguna
desqualificació a les proves mèdiques, seran avisats els
titulars de les puntuacions successives immediatament

pràctiques que no superin el curs
perdran tots els drets a ser nomenats funcionaris de

tica, Instructor de Muntanyisme i Instruc¬

d'Espeleologia, per cada
Títol de Submarinista segons

fase de reconeixement mèdic.
En el cas que entre aquests

de 5 punts.
Els funcionaris

güent:

tor

Segons el resultat obtingut un cop sumades les
puntuacions atorgades en els exercicis i en concepte
de mèrits, els quinze primers classificats passaran a la

pels membres següents:

d'automoció, fontaneria, instal·lacions i

elèctriques (màquines elèctriques,

President:

electricitat, control i manteniment indus¬

ll·lm. Sr. Francesc Raventós i Torras, com a

trial, manteniment electricitat i electròni¬

com a

ca), fusteria (calderería i xapa, soldadu¬
ra, màquines i eines), química, sanitària i
delineació

2 punts

Experiència
en

com a bomber professional
altres Administracions o empreses pri¬

vades, fins
Conductors

a un
en

màxim de

2 punts

possessió dels carnets de

conduir del tipus E o autorització de trans¬

port de mercaderies perilloses que com¬
plementi el carnet del tipus B (cadascun).

titular, i

suplent l'll im. Sr. Joan Torres i Carol.

Vocals:
Sr. Blas Alascio i Ruiz, com a titular, i com a suplent el
Sr. Josep Munt i Albareda.
Sr. Cap del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament,
a titular, i com a suplent el Cap de la
d'Operacions del Servei d'Extinció d'Incendis i

com

Divisió
Salva¬

ment.

Sr. Josep Maria

0,25 punts

com a

Gimeno i Ruiz-Rañoy, com a
suplent el Sr. Norbert Liaras i Marquès.

titular,

i

línies
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construcció davant del foc. Actuació dels elements
de construcció en la transmissió del foc. Formes
d'actuar.

Secretari:
El de la

Corporació o funcionari en qui delegui.
4.

Agents

5.

físiques

de
pes

menys

Flexibi¬
litat

Trepa
de
corda

de

fons

(3.000 m.)

1,5

2 intents

1

per

de 50 Kg

0

36

cm

1

30
23

cm

15

cm

0,75
0,5
0,25

15

menys

cm o

0

més de 4
m o

d'impulsió. De¬
l'agent extintor.
Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula
sinòptica).
Principis generals de socorrisme: concepte de

socorrisme. Actuació del socorrista. Conducta a
observar davant un accident.
8. Cremades i xocs: Concepte. Classificació. Actua¬
ció i tractaments. Cremades químiques. Cremades

fricció. Taula dels «nous». Xoc. Causes. Actua¬
ció en cas de xoc.
9. Asfíxia: Asfíxies per obstruccions. Asfíxia per ga¬
sos. Asfíxia per parada càrdio-respiratòria. Asfíxia
per

2

1,5
1

A

pols

0,5

m

de primera intervenció. Sistemes
nominació dels extintors segons

7.

dos
intents

elimina

no

més de 8 m
més de 7 m
més de 5,5 m

bomba. Efectes de l'entrada d'aire. Installacions fixes de detecció. Instal·lacions fixes d'ex¬
tinció.
6. Extintors comercials de petita potència: Material

elimina

no

cm

aixe¬

cel·lular.

eliminat

menys

10.

Respiració artificial: Introducció. Causes de para¬
ment respiratori. Temps i recuperacions. Respiració
artifical. Parament cardíac. Massatge cardíac ex¬
tern. Regla dels «cinc».

3

menys d'11'

2,25
1,5

menys d'11 '45"
menys de 12'30"
menys de 13'30"
13'30" o més

productes extintors: Extinció d'incendis.

en una

cament

0,5

més de
més de
més de
més de

4

Cursa

2

78 Kg
70 Kg
62 Kg
50 Kg

Aixecament

Nombre
d'intents

Punts

Marques

Proves

o

Agents o productes extintors.
Tipus d'extintors i instal·lacions fixes: Hidrants.
Equips de mànega. Mànegues. Llances. Siste¬
mes d'unió entre mànegues. Motobombes. Autobombes. Causa per la qual s'efectua l'aspiració

ANNEXI
Proves

11. Intoxicacions; actuacions en cada cas: Intoxica¬
cions. Classificació de les intoxicacions en general.

0,75
eliminat

Origen. Actuació
Natació

(50 m)

1297

en

cada cas.

2

menys de 36"
43"
51"
63"
més de 63"

1,5
1

ANNEX III

0,5
0

no

elimina

Les proves i paràmetres imprescindibles que
de superar a la revisió mèdica són:
1. índex de Pignet:

s'han

Talla-(Pes + Perímetre del tòrax). Inclòs, entre -14 i

ANNEX II

18.
2.

Programa
Part primera:
1. La Constitució de 1978: Idea

general. Drets i deures

3.

fonamentals.
2. La monarquia. El Poder legislatiu. El govern. El Poder

judicial.

Inclòs entre 70 i 85.
4.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya:

Idea general.

Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell

índex de Hirz:
(Perímetre del tòrax en inspiració-Perímetre tòrax en
aspiració), resultat no inferior a 6.
índex ponderat:
(Pes x Perímetre del tòrax) : Perímetre abdominal
Capacitat vital:
No inferior al 10 % del valor del tòrax segons
com

Executiu. El Parlament. El Govern.
4. El Municipi: Elements
que l'integren. L'Ajuntament i
els seus òrgans de govern.
5. Els funcionaris de l'Administració local: Classes,
deures i drets.
Part segona:
L Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc.
Tipus de combustibles. Comburent. Energia d'acti¬
vació. Velocitat de propagació. Productes de Com¬
bustió.
2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: Clas¬
ses de focs. La transmissió de calor.
3- Propagació d'un
edifici:

Origen del
focus. Propagació. Comportament dels materials de
incendi

en

un

1,65

m

1,70

m

1,75
1,80
1,85
1,90

m

5. Proves
-

-

-

la talla,

segueix:
3.200
3.500

cc
cc

m

3.800 cc
4.100 cc
4.300 cc

m

4.500

m

•.

cc

dinamomètriques:

Manuals, amb resultat no inferior a 30 kgs.

Escapulars, no inferior a 25 kgs.
Lumbars, no inferior a 120 kgs.

6. Visió:
-

sense correcció no
l'ull millor, ni a 0'3 a l'altre ull.

Agudesa visual

inferior

a

0'7

a

1298

-

-

No estar afectat de daltonisme.
No estar afectat de la patologia següent:

a) Retlnopatia diabètica.

7.

8.

b) Retinopatia hipertensiva.
c) Glaucoma.
d) Ptosis palpebral.
e) Irritabilitat ocular.
f) Hiposecreció llacrimal.
g) Miopia ràpidament progressiva.
Agudesa auditiva:
No patir una pèrdua global superior al 15 %
Electrocardiograma:
Compatible amb la normalitat.

9. Electroencefalograma:
10.

NÚM.

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Compatible amb la normalitat.
Radiologia del tòrax i sinus:
Sense cap patologia.

11.
12.

32

20-X-mo

Analítiques:
No compatibles amb patologia de base.
No patir malalties contagioses definides com atals
per la OSME i actives en el moment del reconeixe¬
ment.

13. No estar afectat per les
Varices.
Síndrome vertiginós.

malalties següents:

-

-

-

-

Hipertensió arterial.
Diabetis.
Trastorns

psíquics greus.
14. Tanmateix seran valorades totes les anormalitats de
mobilitat de les articulacions, peus plans o peus bal-

bats, i totes les anomalies que puguin afectar la lo¬

comoció, esforços físics i prensió en ambdues
15. Altres processos
ques

sistèmiques.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:
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Barcelona, anual

GASETA
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Es
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mans.

patològics: Malalties immunològi-
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