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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de 20 d'octubre de 1989,
aprovada el 3 de novembre de 1989.

Al Saló de la Ciutat de la Casa Consistorial de la
Ciutat de Barcelona, el vint d'octubre de mil nou-cents
vuitanta-nou, es reuneix la Comissió de Govern sota la
presidència de l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual Maragall i
Mira, i hi concorren els ll ims. Srs. Tinents d'Alcalde Lluís
Armet i Coma, Francesc Raventós i Torras, i Eulàlia
Vintró i Castells, i els ll ims. Srs. Regidors Josep M.
Serra i Martí, Joan Torres i Carol, Marta Mata i Garriga,
Joan Clos i Matheu, 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 Cortal, que certi¬
fica.

Hi són presents, en qualitat d'observadors, els ll ims.
Srs. Regidors Jordi Parpal i Marfà, Antoni Santiburcio i
Moreno, Enric Truñó i Lagares, M. Aurèlia Capmany
i Famés, Josep Espinàs i Xivillé, i Antoni Lucchetti i
Farré.
Excusen la seva assistència l'll im. Sr. Guerau Ruiz i

Pena, i la II Ima. Sra. Mercè Sala i Schnorkowski.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

cia obre la sessió a les deu hores i quarant-cinc mi¬
nuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de 29
de setembre de 1989, l'esborrany de la qual ha estat
tramès a tots els membres de la Comissió; i s'aprova.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acor¬
da:
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

de setembre de 1989 (NC-122), que crea la Subdirecció
de Pressupost dins el Departament de Pressupostació i
Control de Gestió.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

de setembre de 1989 (NC-125), que crea el lloc de
treball de Director de Programes de Seguretat Pública
dins l'Àrea de Protecció Ciutadana i el defineix de lliure
designació.
Quedar assabentada i ratificar el decret de l'Alcaldia,

de 20 d'octubre de 1989 (R-132), pel qual es fixen com
a festes locals per a 1990 les festivitats del 24 de
setembre (Mare de Déu de la Mercè) i 4 de juny (Dilluns
de Pasqua Granada).
Acceptar i agrair al Sr. Pedró Rodríguez i Cervera la

donació de noranta-tres vestits i complements de la
seva creació, destinats a integrar-se en les col·leccions
del Museu de la Indumentària d'aquesta Ciutat, donació
que ha estat feta al llarg dels anys vuitanta.
S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclosos

a I ordre del dia:
De l'Alcaldia, sobre propostes d'acord per a la prope¬

ra sessió plenària.
Vistos els dictàmens preparats per a la propera

sessió plenària, informen els Regidors que els presen¬
ten, i es dóna la conformitat a la seva inclusió a l'ordre
del dia.

Del Segon Tinent d'Alcalde, sobre estat de situació
del Pressupost de 1990.

La presentació d'aquest informe s'ajorna fins a la
propera sessió.

Del Regidor d'Esports, sobre la pràctica esportiva i
actituds envers l'esport a la Ciutat i sobre el Conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al
finançament conjunt de les activitats de promoció es¬
portiva realitzades per aquest Ajuntament durant 1989.

De la Regidora de l'Àrea d'Educació, sobre la norma¬
tiva reguladora de l'autonomia de la gestió econòmica
dels centres docents municipals.

La Comissió de Govern es dóna per assabentada
dels informes precedents.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

ALCALDIA

ÀREA DE CULTURA

Aprovar les Bases reguladores dels Premis «Ciutat de
Barcelona» 1989, que s'atorgaran el 12 de febrer de
1990, en les seves modalitats de: Narrativa en Llengua
Catalana, Narrativa en Llengua Castellana, Poesia en
Llengua Catalana, Poesia en Llengua Castellana, Mit¬
jans de Comunicació, Arts Escèniques, Cinema, Arts
Plàstiques, Música Simfònica i de Cambra, Música
Moderna i Jazz, Agustí Duran i Sanpere d'Història de
Barcelona, Investigació, Restauració d'Edificis, i Arqui¬
tectura i Urbanisme.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Direcció de Serveis d'Organització

AprovaréI Projecte de Transferència núm. 04, mitjan¬
çant el qual es traspassen als Consells Municipals de
Districte les funcions relatives a llicències, inspecció i
correcció d'obres menors en edificis, locals o recintes
destinats a espectacles públics i activitats recreatives,
elaborat per la Coordinació de Serveis d'Organització i
amb l'informe dels òrgans auxiliars afectats i de la
Comissió de Descentralització Territorial en sessió de
d'octubre de 1989; transferir als Consells Municipals de
Districte, en aplicació de l'esmentat Projecte, les fun¬
cions enumerades en l'apartat 1.1 i que es transcriuen
en el document adjunt, les quals han d'ésser exercides
pels Consells abans indicats mitjançant els seus res¬
pectius òrgans de govern i auxiliars, amb les limitacions
assenyalades en els apartats 2 i 10 del referit Projecte;
sol·licitar de l'Alcaldia l'atorgament de les necessàries
delegacions de funcions a favor dels RegidorsPresi-
dents dels respectius Consells, i la declaració dels
oportuns actes de gestió per a l'efectivitat d'aquesta
transferència.
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Unitat Operativa de Recursos Humans

Aprovar les bases i la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de quinze places, més les vacants que es
produeixin fins que tingui lloc, de Sergent del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament.
Aprovar les bases i la convocatòria de les proves

selectives per a la provisió, mitjançant concurs-oposició
restringit, de vint places, més les vacants que es
produeixin fins que tingui lloc, de Caporal del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament.

ÀREA DE FINANCES

Aprovar les tarifes del Laboratori del Foc per a 1989
que consten en el document adjunt.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

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

AprovaréI programa d'actuacions que ha de perme¬
tre resoldre de manera efectiva el poder disposar de les
superfícies que actualment ocupa el CP Espanya, mit¬
jançant el trasllat -prèvia l'oportuna adaptació física- de
les instal·lacions educatives a l'edifici de l'escola Fran¬
cesc Macià.

Si els serveis de Planificació Educativa del Departa¬
ment d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ho
creuen oportú, d'acord amb els serveis d'Educació de
l'Ajuntament de Barcelona, aquest destinarà uns ter¬
renys dels quals ja disposa a la zona de Butsems, per a
la construcció d'un nou grup escolar.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Quedar assabentada de l'acord de la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona, en sessió de M de febrer de
1989, pel qual es va aprovar definitivament en via
subrogatòria, el Projecte d'Urbanització del Pla especial
d'ordenació volumètrica de la unitat d'actuació delimita¬
da per la ronda del General Mitre, pel carrer de Doctor
Fleming i per les instal·lacions esportives del RDC
Espanyol' de Barcelona, formulat per la Junta de Com¬
pensació del referit Pla especial; requerir la Junta de
Compensació de l'esmentat Pla, perquè, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació
del present requeriment, ingressi la quantitat de
14.018.432 pessetes en concepte de garantia per res¬
pondre de la bona execució del projecte, establint que
també s'haurà de comunicar l'inici de les obres a la
Unitat de Projectes d'Infrastructura per tal de fe-ne
l'oportú seguiment.
Queda sobre la taula el dictamen anterior.
Estimar parcialment les al·legacions presentades en

el termini d'exposició al públic atès l'informe de la
Secretaria Executiva de l'Àmbit d'Urbanisme, de 20 de
setembre de 1989, i, en conseqüència, aprovar definiti¬
vament el projecte d'urbanització, d'iniciativa privada,
de la Torre de Collserola per import de 266.017.812
pessetes, formulat pel Sr. Santiago Ponseti i Bosch,

Gerent de Torre de Collserola, SA, amb subjecció a les
condicions que figuren a l'expedient que s'acompanya;
establint que el seguiment, supervisió i control de les
obres es farà per una Comissió Tècnica designada a
l'efecte i integrada per tècnics municipals de l'Ajunta¬
ment de Barcelona i tècnics del Patronat Metropolità del
Parc de Collserola; requerir l'indicat interessat perquè,
en el termini de deu dies a comptar des de la data en
què rebi la notificació del present acord, ingressi la
quantitat de 5.430.356 pessetes en concepte de garan¬
tia per respondre de la bona execució de les obres.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de les Corts

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
el Projecte de noves alineacions de la zona compresa
entre la carretera d'Esplugues a Sarrià, el carrer del
Bisbe Català, l'antic camí de Pedralbes, els carrers de
Monturiol i de Jaume Piquet, l'avinguda de Sarrià, la
Gran Via de Ronda, avinguda d'Alfons XIII i el terme de
l'Hospitalet, aprovat el 25 de juny de 1930- la parcel·la
procedent del carrer Dulcet i la plaça d'Eusebi Güell, de
136 m2 d'extensió, que limita: al Nord, amb finca propie¬
tat de la Junta d'Aigües de Catalunya; a l'Est, amb la
plaça d'Eusebi Güell; i al Sud i a l'Oest amb el carrer de
Dulcet; tot això als efectes que siguin procedents i a
l'especial de poder-la inscriure en el Registre de la
Propietat com a domini del Municipi; i adjudicar l'esmen¬
tada parcel·la a la Junta d'Aigües de Catalunya -per
subrogació en tots els drets i obligacions de la Confe¬
deración Hidrográfica del Pirineo Oriental, segons la
disposició addicional primera, 2, de la Llei del Parlament
de Catalunya 17/1987, de 13 de juliol- pel preu de
3.060.000 pessetes, ja abonades per l'adjudicatària,
completament lliure de despeses per a l'Ajuntament,
àdhuc les de prèvia inscripció i amb les condicions que
consten en l'annex núm. 1.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar definitivament -vistos els articles 134, 135 i
144 de la Llei del Sòl, 20 i concordants de la Llei
d'Expropiació forçosa i concordants del Reglament
d'aquesta última Llei, i tenint en compte l'acord de la
Comissió de Govern, adoptat en sessió de 17 de març
de 1989 en relació de l'expropiació de les finques
núms. 1 i 1 bis del carrer de Gènova- la relació de béns
i drets afectats per l'esmentada expropiació modificada
en el sentit de quedar assabentada que la propietària
de la finca núm. 1 del carrer de Gènova és la Sra.
Asunción Ibañez i Palomo, en virtut d'escriptura de
compravenda atorgada al seu favor, el 2 de juny de
1981, davant el notari de Barcelona Sr. Juan Fabregat i
Planas; mantenir la resta de l'esmentada relació per no
haver-hi estat presentada cap altra al·legació; i iniciareIs
corresponents expedients individuals.
Aprovar definitivament -vistos els articles 134, 135 i

144 de la Llei del Sòl, 20 i concordants de la Llei
d'Expropiació forçosa i concordants del Reglament
d'aquesta última Llei, i tenint en compte l'acord de la
Comissió de Govern, adoptat en sessió de 21 d'abril
d'enguany en relació a l'expropiació de les finques
núms. 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187 i
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189 del carrer de Llobregós- la relació de béns i drets
afectats per l'esmentada expropiació, modificada en el
sentit de quedar assabentada que els propietaris de la
finca núm. 185 del carrer de Llobregós són els Srs.
Jesús i Magdalena Franquesa i Cabré, a títol d'herència
del seu pare Sr. Jesús Franquesa i Bosch, el qual
figurava a la primitiva relació; mantenir la resta de
l'esmentada relació per no haver-hi estat presentada
cap altra al·legació durant el termini d'informació públi¬
ca; i iniciar els corresponents expedients individuals.
Aprovar definitivament -vistos els articles 134, 135 i

144 de la Llei del Sòl, 20 i concordants de la Llei
d'Expropiació forçosa i concordants del Reglament i
d'aquesta última Llei, i tenint en compte l'acord de la
Comissió de Govern, adoptat en sessió de 5 de maig
d'enguany en relació a l'expropiació de la finca núms.
28-30 del carrer de Serrallonga- la relació de béns i
drets afectats per l'esmentada expropiació, tal i com va
ésser formulada acompanyant l'esmentat acord, atès
que durant el termini d'informació pública no hi ha estat
presentada cap al·legació; i iniciar els corresponents
expedients individuals.
Aprovar definitivament -vistos els articles 134, 135 i

144 de la Llei del Sòl, 20 i concordants de la Llei
d'Expropiació forçosa i concordants del Reglament
d'aquesta última Llei, i tenint en compte l'acord de la
Comissió de Govern, adoptat en sessió de 5 de maig
d'enguany en relació a l'expropiació de les finques
núms. 3, 5, 7 i 9 del passatge de la Cadernera- la
relació de béns i drets afectats per l'esmentada expro¬
piació, tal i com va ésser formulada acompanyant
l'esmentat acord, atès que durant el termini d'informa¬
ció pública no hi ha estat presentada cap al·legació; i
iniciar els corresponents expedients individuals.
Iniciar -a l'empara dels articles 134 i concordants de

la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, 17 i
concordants de la Llei d'Expropiació forçosa, i 16 i
següents del seu Reglament- els tràmits necessaris per
a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de les finques
núms. 8 bis del carrer de Santa Joana d'Arc, de
185,42 m2 de superfície, tota ella qualificada com a vial,
i núms. 59-63 del carrer de Dant Alighieri, de 2.916 m2
de superfície qualificada com a vial quant a 543 m2 i
com a zona verda, quant a 1.365,31 m2, ambdues
afectades pel Pla especial de reforma interior del Car¬
mel, aprovat el 23 de gener de 1986; formularla relació
de propietaris amb indicació dels béns i drets afectats; i
sotmetre-la a informació pública durant el termini de
quinze dies.

Districte de Nou Barris

Iniciar -a l'empara de l'article 134 de la Llei sobre
Règim del sòl i ordenació urbana- els tràmits necessa¬
ris per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de la
finca núm. 29 del carrer del Torrent de la Font d'en
Magues, afectada de sistema de parcs i jardins urbans
de nova creació de caràcter local 6 b), segons el Pla
especial de reforma interior de Torre Baró, aprovat
definitivament el 22 de març de 1984; formular la relació
de propietaris amb indicació dels béns i drets afectats; i
sotmetre-la a informació pública pel termini de quinze
dies.

Districte de Sant Martí

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
el Projecte de modificació d'alineacions del carrer de
Pujades, entre els de Sicília i de Lepanto, aprovat el 2
de juliol de 1929- la parcel·la procedent del passeig de
Carles I núm. 77, de 54 m2 d'extensió, que confronta
pel front, nordest, amb l'esmentat passeig de Carles I;
per la dreta entrant, nordoest, amb l'antiga carretera de
Mataró; esquerra, sudest, amb el Sr. Carlos Sánchez i
Tejerina, i altres; i pel fons, sudoest, amb finca de
l'adjudicatària; tot això als efectes que siguin proce¬
dents i a l'especial de poder-la inscriure al Registre de la
Propietat com a domini del Municipi; i adjudicar l'esmen¬
tada parcel·la a Immobiliària Angilma, SA, representada
pel Sr. José M. Ardura, pel preu de 22.680.000 pesse¬
tes, completament lliure de despeses per a l'Ajunta¬
ment, àdhuc les de prèvia inscripció, i amb les condi¬
cions que consten en l'annex núm. 1; requerir
l'adjudicatària perquè, en un termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà de la notificació, ingressi
l'esmentada quantitat a les arques municipals perquè
reverteixi a la part. 611.01 del Pressupost General de
1989.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de
les finques núms. 491-493 del carrer d'Aragó i 229 del
carrer de Castillejos, presentat per Balma, SA i amb
l'informe dels Serveis tècnics municipals; sotmetre l'es¬
mentat Projecte a la informació pública pel termini d'un
mes, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a un diari dels de més circulació de la
Província; notificar-ho individualment als propietaris
afectats perquè durant el termini d'un mes, a partir de
l'endemà de la recepció de la corresponent notificació,
puguin examinar el Projecte de reparcel·lació elaborat i
al·legar davant d'aquesta Administració allò que tinguin
per convenient.
Queden sobre la taula els dos dictàmens precedents.

Districte de Gràcia

Aprovar inicialment els projectes d'Estatuts i Bases
d'actuació de la Junta de Compensació de la unitat
d'actuació núm. 26 del Pla especial de millora, protec¬
ció i reforma interior de la Vila de Gràcia, presentats per
Progesa, SA; sotmetre'ls a informació pública mitjan¬
çant anunci en el Butlletí Oficial de la Província durant el
termini de quinze dies hàbils, amb notificació individual
als propietaris afectats perquè, durant el mateix termini
a comptar des del dia següent a la notificació, puguin
al·legar en aquesta Administració allò que considerin
convenient al seu dret i sol·licitar, en el seu cas, la seva
incorporació a la Junta en via de constitució.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les onze hores i cinquanta-vuit
minuts.
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Acords

Sessió de la Comissió de Govern, de 3 de
novembre de 1989.

Despatx d'ofici
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 10

d'octubre de 1989 (NC-128), que nomena Coordinador
de Serveis de l'Àrea d'Urbanisme el Sr. Josep M. Llop i
Torner.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 24

d'octubre de 1989 (NC-134), que designa el Sr. Isidro
Azorín i Abanto Conseller General, en representació de
l'Ajuntament de Barcelona en l'Assemblea General de
la Caja de Ahorros de Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón i Rioja.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1989 (NC-135), que delega en els Regi¬
dors Presidents de Districte la concessió de subven¬
cions de famílies per un import total de 60.000.000 de
pessetes, segons la dotació per Districtes que especi¬
fica.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 25

d'octubre de 1989 (NC-136), que designa representant
d'aquest Ajuntament en la Comissió Catalana de Segu¬
retat Vial, l'll im. Sr. Joan Torres i Carol.
RatificareI decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de

1989 (OS-805), que encarrega als Srs. F. Correa, A.
Milà, C. Buxadé i J. Margarit, la formulació de projectes
reformats relatius a la conducció i canalització externa
i interna de l'aigua i a l'aïllament de sectors interiors de
l'Estadi Olímpic, nomena el Sr. Josep A. Acebillo,
supervisor de tals projectes i demana al COOB-92 la
formulació de projectes d'ampliació provisionals de
l'Estadi.
Ratificar les següents operacions de crèdit a curt

termini: a) amb Banca Catalana, per import de 2.000
milions de pessetes al tipus d'interès Mibor més 0,35 %
0 indexat i amb venciment el 21 de desembre de 1989;
1 b) amb Banca Catalana, per import de 2.000 milions
de pessetes al tipus d'interès indexat o Mibor més
0,35 % i amb venciment el 21 d'octubre de 1990.

Ordre del dia

PRIMERA TINÈNCIA D'ALCALDIA

REGIDORIA ADJUNTA

Aprovar la distribució de les partides 639.01 i 666.01
del sector pressupostari 05.99 per a la dotació de les
seus de Districte, casernes de la Guàrdia Urbana i
mecanització dels Districtes, per un total de
600.000.000 de pessetes, d'acord amb el document
annex.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Negociat de Selecció de Personal

Aprovar la convocatòria de les proves selectives per
a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de dos
places de Tècnic Superior d'Art i Història (Conservador
d'Art), incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, que es regiran per les Bases Marc
aprovades per acord del Consell Plenari, de data 3 de
febrer de I989, amb les especificacions que s'adjunten.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I

SOCIAL DE LA CIUTAT

Departament Administratiu de l'Àrea de

Desenvolupament Econòmic i Social de la Ciutat

Acceptar i agrair la subvenció de 5I9.980.322 pesse¬
tes atorgada per l'INEM a l'empara de l'Ordre del
Ministeri de Treball i Seguretat Social, de 2I de febrer de
I985, que estableix les bases de col·laboració entre el
Instituto Nacional de Empleo i les Corporacions locals
per a la realització d'obres i serveis per a treballadors en
atur; facultar indistintament el Tinent d'Alcalde de l'Àm¬
bit d'Organització i Economia i el Regidor President de
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social per a la
tramitació i signatura de tots aquells documents neces¬
saris per a la seva efectiva recepció.
Acceptar i agrair la subvenció de 76.496.597 pesse¬

tes atorgada pel Departament de Treball de la Generali¬
tat de Catalunya a l'empara de l'Ordre del Conseller de
Treball, de 28 de febrer de I989, que estableix les
condicions per accedir a les subvencions del VII Pla
d'Ocupació Juvenil, per a la realització de diversos
programes que possibiliten la inserció dels joves en el
món laboral; facultar indistintament el Tinent d'Alcalde
de l'Àmbit d'Organització i Economia i el Regidor Presi¬
dent de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social
per a la tramitació i signatura de tots aquells documents
necessaris per a la seva efectiva recepció.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

ÀREA DE FINANCES

Direcció de Serveis d'Ingressos

Considerar el Gremi de Restauració de Barcelona,
com a organitzador de la X Mostra de Cuina de Barcelo¬
na, no subjecte, amb caràcter especial, a les taxes i
arbitris municipals a que estigui sotmesa l'esmentada
Mostra, instal·lada durant els dies 16 a 24 de setembre,
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ambdós inclosos, a l'avinguda de Gaudí, entre els
carrers de Provenga i de Rosselló, en el ben entès que
sí estaran sotmesos a pagament per ocupació de la via
pública i d'altres conceptes totes aquelles despeses
extraordinàries que es poguessin ocasionar, tant de
neteja com de qualsevol altre tipus.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Secretaria Executiva de l'Ambit d'Urbanisme,
Obres i Serveis

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Quedar assabentada de l'acord de la Comissió d'Ur¬
banisme de Barcelona, de l'1 de febrer de 1989, pel
qual es va aprovar definitivament en via subrogatòria, el
Projecte d'Urbanització del Pla especial d'ordenació
volumètrica de la unitat d'actuació delimitada per la
ronda del General Mitre, pel carrer de Doctor Fleming i
per les instal·lacions esportives del RDC Espanyol de
Barcelona, formulat per la Junta de Compensació del
referit Pla especial; requerir la Junta de Compensació
de l'esmentat Pla, perquè, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la notificació del present
requeriment, ingressi la quantitat de 14.018.432 pesse¬
tes en concepte de garantia per respondre de la bona
execució del projecte, establint que també s'haurà de
comunicar l'inici de les obres a la Unitat de Projectes
d'Infrastructura per tal de fe-ne l'oportú seguiment.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer d'enllaç entre els de Chapí i
d'Horta, per un import de 2.145.530 pessetes, formulat
per Construcciones Horta SA representada pels se¬
nyors Joaquin Pitarch Turón i Andrés Gaig Catalán,
amb subjecció a les condicions que figuren a l'expe¬
dient; sotmetre l'expedient a informació pública durant
el termini de quinze dies, mitjançant anunci que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬

ciativa privada, del carrer sense nom, entre els del
Pantà de Tremp i de Josep Sangenís, per un import de
16.611.104 pessetes, formulat per Inmobiliaria Santa
Coloma, S A (INSACOSA) representada per D. Dieter
Staib Blessing, amb subjecció a les condicions que
figuren a l'expedient; sotmetre l'expedient a informació
pública durant el termini de quinze dies, mitjançant
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Pro¬
víncia.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
el Projecte de Modificació de Línies del carrer Hort de la
Vila en el tram que s'uneix al de Sarrià, aprovat el 14
d'octubre de 1932- la parcel·la procedent de la finca
núms. 10-12 del carrera Euterpe, de 3,84 m2 d'extensió,
que limita: pel front, amb l'esmentat carrer; per la dreta

entrant, amb el carrer Hort de la Vila; i pel fons, amb
finca propietat dels adjudicataris; tot això als efectes
que siguin procedents i a l'especial de poder-la inscriure
en el Registre de la Propietat com a domini del Municipi;
i adjudicar l'esmentada parcel·la als Srs. Juan José
Moral Boadas, José Benito González Domínguez i José
M. Parramona i Mas pel preu de 652.800 pessetes -que
ja han estat ingressades en l'Ajuntament pels interes¬
sats, segons consta a la carta de pagament, expedida
el 10 de juliol de 1989 pel Dipositari Municipal- determi¬
nant que l'adjudicació serà completament lliure de des¬
peses per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscrip¬
ció i amb les condicions que obren en l'annex núm. 1.

Districte de Sants - Montjuïc

Iniciar -a l'empara d'allò establert en l'article 134 i
concordants de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació
urbana, 17 i concordants de la Llei d'Expropiació forço¬
sa i 16 i següents del seu Reglament- els tràmits
necessaris per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació,
de les finques núms. 4-6 del carrer de López Català i
núm. 15 del carrer de Salou, afectada, en part, de zona
verda i, en part, de vial pel Pla especial de reforma
interior del carrer de López Català; formular, en virtut
dels indicats preceptes, la relació de propietaris amb
descripció dels béns i drets afectats i sotmetre-la a
informació pública en el termini de quinze dies.

Districte de Sant Andreu

Modificar l'acord de la Comissió de Govern, de 18 de
desembre de 1985, que fixava l'apreuament per l'expro¬
piació de la finca núm. 48 del carrer d'Agustí i Milà,
afectada pel Pla General Metropolità, aprovat el I4 de
juliol de 1976, propietat de la senyora Josefa Delgado
Leal, en el sentit que l'actual propietari de la finca de
referència és el Sr. José Ignacio Tobella Melet, segons
consta a la certificació registral de domini i càrregues,
de data 12 de juliol de 1989, que consta adjunta a
l'expedient; i en conseqüència pagar a l'esmentat Sr.
Tobella Melet l'import de l'esmentat apreuament de
816.840 pessetes, dipositat a VIAP (Valors Indepen¬
dents i Auxiliars del Pressupost, compte 6-14, amb el
núm. comprovant d'ingrés 686, de data 19 de gener de
1989.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets

afectats per l'eixamplament del carrer de Rovira i Virgili
(perllongació del carrer Dublín), tram comprès entre els
de Neopatria i de San Sebastià (Berenguer de Palou),
qualificats de xarxa viària bàsica, pel Pla General Metro¬
polità, aprovat el 14 de juliol de 1976, tal i com s'havia
formulat en la seva aprovació inicial, ja que en el
transcurs de la informació al públic no s'hi han presen¬
tat al·legacions; i iniciar les corresponents peces sepa¬
rades d'apreuament.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar definitivament -vistos els articles 134, 135 i
144 de la Llei de Sòl, 20 i concordants de la Llei
d'Expropiació forçosa i concordants del Reglament
d'aquesta última Llei, i tenint en compte l'acord de
Comissió de Govern adoptat en la sessió de 2I d'abril
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d'enguany- en relació amb l'expropiació de les finques
ubicades al carrer de Petrarca núms. 22, 24, 28 i 30
afectades parcialment com a vials pel Pla General
Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, la relació
definitiva de béns i drets afectats per l'esmentada
expropiació, introduint-hi la modificació de titularitat de
la finca núm. 24 de l'esmentat carrer de Petrarca, en el
sentit que és propietat del Srs. Núria i Jaime Raurell
Bartrina, a títol d'herència del seu pare Sr. Salvador
Raurell Sabadell, el qual constava com a propietari en la
relació inicial; i iniciar els corresponents expedients indi¬
viduals.

Districte de Sant Martí

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
el Projecte de modificació d'alineacions del carrer de
Pujades, entre els de Sicília i de Lepanto, aprovat el 2
de juliol de 1929- la parcel·la procedent del passeig de
Carles I núm. 77, de 54 m2 d'extensió, que confronta
pel front, nordest, amb l'esmentat passeig de Carles I;
per la dreta entrant, nordoest, amb l'antiga carretera de
Mataró; esquerra, sudest, amb el Sr. Carlos Sánchez i
Tejerina, i altres; i pel fons, sudoest, amb finca de
l'adjudicatària; tot això als efectes que siguin proce¬
dents i a l'especial de poder-la inscriure al Registre de la
Propietat com a domini del Municipi; i adjudicar l'esmen¬
tada parcel·la a Immobiliària Angilma, SA, representada
pel Sr. José M. Ardura, pe! preu de 22.680.000 pesse¬
tes, completament lliure de despeses per a l'Ajunta¬
ment, àdhuc les de prèvia inscripció, i amb les condi¬
cions que consten en l'annex núm. 1; requerir
l'adjudicatària perquè, en un termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà de la notificació, ingressi
l'esmentada quantitat a les arques municipals perquè
reverteixi a la part. 611.01 del Pressupost General de
1989.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de
les finques núms. 491-493 del carrer d'Aragó i 229 del
carrer de Castillejos, presentat per Balma, SA i amb
l'informe favorable dels Serveis tècnics municipals; sot¬

metre l'esmentat Projecte a la informació pública pel
termini d'un mes, mitjançant anunci que es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i a un diari dels de més circulació de la
Província; notificar-ho individualment als propietaris
afectats perquè durant el termini d'un mes, a partir de
l'endemà de la recepció de la corresponent notificació,
puguin examinar el Projecte de reparcel·lació elaborat i
al·legar davant d'aquesta Administració allò que tinguin
per convenient.

Districte de les Corts

Aprovar la constitució de la Junta de compensació
de la super-illa Diagonal Centre, formalitzada mitjançant
escriptura pública atorgada el 25 de juny de 1989
davant el notari de Barcelona, Sra. M Isabel Gabarro
Miquel amb núm. 2454 del seu protocol; requerir l'es¬
mentada Junta de Compensació perquè formuli el cor¬
responent Projecte de Compensació, de conformitat
amb allò que preveu l'article 172 del Reglament de
Gestió urbanística i les Bases d'actuació de la Junta, en
el termini de tres mesos, dins el qual, la Junta haurà de
complir els tràmits previstos en l'article 174.1 del citat
Reglament; traslladar el present acord, juntament amb
còpia autoritzada de l'escriptura, a la Direcció General
d'Urbanisme per a la seva inscripció en el Registre
d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Moció

Negociat de Planejament

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació del
sector Torre Vilana -antic Asil Duran- delimitat pels
carrers de Planellas, de la Marquesa de Vilallonga i de
l'Esperança, promogut per Mexans, SA; sotmetre'l a
informació pública pel termini d'un mes i, en cas que no
s'hi formulin al·legacions o informes desfavorables que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions,
tenir per elevat automàticament aquest acord d'aprova¬
ció inicial a aprovació provisional, i trametre l'expedient
a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per al tràmit
de la seva aprovació definitiva.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

BASES REGULADORES DELS PREMIS
«CIUTAT DE BARCELONA» 1989
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 20 d'octubre de 1989).

1. L'Ajuntament de Barcelona convoca anualment
els premis «Ciutat de Barcelona» per guardonar la crea¬
ció artística i científica produïda a la Ciutat al llarg de
l'any en curs.
A tal fi, es convoquen els premis següents: Narrativa

en llengua catalana, Narrativa en llengua castellana,
Poesia en llengua catalana, Poesia en llengua castella¬
na, Mitjans de comunicació, Arts escèniques, Cinema,
Arts plàstiques, Música simfònica o de cambra, Música
moderna i jazz, «Agustí Duran i Sanpere» d'història de
Barcelona, Investigació, Restauració d'edificis i Arqui¬
tectura i urbanisme.

2. L'Alcalde designarà els cinc membres de cadas¬
cun dels jurats, el Secretari dels quals serà l'll im. Sr.
Secretari General de la Corporació, o les persones en
qui delegui.

3. Es consideraran optants a aquests premis totes
les obres, realitzacions, o persones d'acord amb el que
determina cadascuna de les bases específiques. Els
optants hauran de presentar les propostes per duplicat
a la Secretaria Tècnica de l'Àrea de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, la Rambla, 99, indicant per quin
dels Premis «Ciutat de Barcelona» opta. Així mateix
qualsevol membre del jurat podrà proposar candidatu¬
res als premis per iniciativa pròpia.

4. Els premis s'atorgaran per majoria de vots o
podran ser declarats deserts a criteri dels jurats i en cap
cas seran divisibles. Si algun dels membres dels jurats
no pogués assistir a la reunió podrà emetre el seu vot
per escrit i trametre'l, certificat, al President.

5. Tots els premis es regiran per les Bases Generals
i, a més, per les pròpies de cada especialitat.

6. El termini d'admissió finalitzarà a les 12 hores del
dia 29 de desembre de 1989.

7. Adjudicats els Premis, podran retirar-se les pro¬
postes i els treballs no guardonats presentant el rebut
corresponent. En cas que aquests no siguin retirats
transcorreguts tres mesos de la proclamació del vere¬
dictes, l'Ajuntament declina tota responsabilitat sobre la
seva custòdia.

8. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el
dia 12 de febrer de 1990, festivitat de Santa Eulàlia.

NARRATIVA EN LLENGUA CATALANA
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

obres de narrativa, editades a Barcelona, escrites origi¬
nàriament en català i publicades al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
o editor i s'adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.
4. Les edicions successives que es facin de l'obra

premiada portaran la indicació «Premi de Narrativa en
llengua catalana Ciutat de Barcelona 1989».

NARRATIVA EN LLENGUA CASTELLANA
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

obres de narrativa editades a Barcelona, escrites origi¬
nàriament en castellà i publicades al llarg de l'any
1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
0 editor i s'adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.
4. Les edicions successives que es facin de l'obra

premiada portaran la indicació «Premi de Narrativa en
llengua castellana Ciutat de Barcelona 1989».

POESIA EN LLENGUA CATALANA
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

obres de poesia, editades a Barcelona, escrites originà¬
riament en català i publicades al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
o editor i s'adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.
4. Les edicions successives que es facin de l'obra

premiada portaran la indicació «Premi de Poesia en
llengua catalana Ciutat de Barcelona 1989».

POESIA EN LLENGUA CASTELLANA
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

obres de poesia, editades a Barcelona, escrites originà¬
riament en castellà i publicades al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
o editor i s'adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.
4. Les edicions successives que es facin de l'obra

premiada portaran la indicació «Premi de Poesia en
llengua castellana Ciutat de Barcelona 1989».

MITJANS DE COMUNICACIÓ
1. Es consideraran optants a aquest Premi tots els

treballs de caràcter informatiu o de creació en premsa,
ràdio i televisió produïts a Barcelona, publicats o eme¬
sos al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
o director del mitjà de comunicació que hi opti i s'adjun¬
taran cinc exemplars dels materials que es considerin
oportuns a l'efecte (cassettes, videos, reproducció es¬
crita del treball).

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

PREMI ARTS ESCÈNIQUES
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

aportacions a les arts escèniques, produïdes a Barceló-
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na, i divulgades en una o diverses representacions al
llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades pel director
0 productor de la realització escènica. S'adjuntaran dos
exemplars del text, una memòria del treball realitzat i
qualsevol altre material que es consideri oportú a l'efecte.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

CINEMA
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

pel·lícules de curt i llarg metratge produïdes a Barcelona
1 estrenades comercialment al llarg de l'any 1989. A tal
efecte les pel·lícules presentades hauran d'estar en

possessió de l'oportuna llicència d'exhibició.
2. Les propostes es presentaran signades pel direc¬

tor o productor. S'adjuntarà una memòria de l'activitat
duta a terme en relació amb la pel·lícula i qualsevol altre
material que es consideri oportú a l'efecte.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

ARTS PLÀSTIQUES
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

obres de creació plàstica, en qualsevol de les seves
manifestacions, realitzades o exposades a Barcelona al
llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
de l'obra o director de la mostra duta a terme. S'adjun¬
tarà la documentació i els materials que es considerin
oportuns.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

MÚSICA SIMFÒNICA I DE CAMBRA
1. Es consideraran optants a aquest Premi les obres

de caràcter simfònic i de cambra, inèdites, editades o
estrenades a Barcelona durant l'any 1989, amb solistes
instrumentals o sense i amb mitjans electroacústics o
sense aquests mitjans. La durada de les obres no
podrà ser inferior a quinze minuts.

2. Els originals es presentaran per duplicat, signats
per l'autor i ën cas d'enregistrament s'adjuntaran cinc
exemplars.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes
i no afectarà els drets intel·lectuals de l'autor.

4. En cas d'edició o de noves edicions es farà
constar «Premi Ciutat de Barcelona de Música Simfòni¬
ca i de Cambra 1989».

MÚSICA MODERNA I JAZZ
1. Es consideraran optants a aquest Premi les obres

de música moderna i jazz inèdites, estrenades o edita¬
des a Barcelona durant l'any 1989.

2. Els originals es presentaran per duplicat, signats
per l'autor i en cas d'enregistrament s'adjuntaran cinc
exemplars.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes
i no afectarà els drets intel·lectuals de l'autor.

4. En cas d'edició o de noves edicions es farà
constar «Premi Ciutat de Barcelona de Música Moderna
i Jazz 1989».

AGUSTÍ DURAN I SANPERE.
HISTÒRIA DE BARCELONA
L Es consideraran optants a aquest Premi els tre¬balls inèdits o editats durant l'any 1989, sobre qualsevol

aspecte de la història de la ciutat de Barcelona.
. 2. Les propostes es presentaran signades per l'autor
1 s adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.
4. En cas de la publicació del treball es farà constar:

«Aquesta obra ha obtingut el Premi Agustí Duran i
Sanpere d'Història de Barcelona 1989».

INVESTIGACIÓ
1. Podran optar a aquest Premi els investigadors en

qualsevol branca de la ciència, en relació amb aquelles
realitzacions, activitats o tasques de signe rellevant per
a la investigació, portades a terme individualment o
col·lectivament i presentades a alguna Institució acadè¬
mica o científica de Barcelona.

2. Els candidats al Premi podran ser presentats per
una persona a títol individual o per Institucions acadèmi¬
ques. En cas d'un equip d'investigació s'hi inclouran els
noms dels membres. Les propostes es presentaran per
duplicat i s'adjuntaran cinc exemplars de l'obra.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes,
i en cas de publicació no afectarà els drets intel·lectuals
de l'autor.

PREMI DE RESTAURACIÓ D'EDIFICIS
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

realitzacions de restauració d'edificis de Barcelona fina¬
litzades al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades pels au¬
tors dels projectes i/o per les institucions o entitats que
les han dut a terme i s'adjuntarà una memòria i tots els
materials que es considerin oportuns.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

ARQUITECTURA I URBANISME
1. Es consideraran optants a aquest Premi totes les

realitzacions arquitectòniques i urbanístiques finalitza¬
des a Barcelona al llarg de l'any 1989.

2. Les propostes es presentaran signades pels au¬
tors dels projectes i/o per les Institucions o entitats que
les han dut a terme i s'adjuntarà una memòria de tots
els materials que es considerin oportuns.

3. La quantitat del premi serà d'un milió de pessetes.

PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA NÚM. 04 ALS
CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE DE
LES FUNCIONS RELATIVES A LLICÈNCIES,
INSPECCIÓ, I CORRECCIÓ D'OBRES MENORS
EN EDIFICIS, LOCALS O RECINTES
DESTINATS A ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES
(Aprovat per acord de la Comissió de Govern, de
20 d'octubre de 1989)

1. Definició de les matèries i funcions que es transferei¬
xen als Consells Municipals de Districte

1.1 Matèries
a) Llicències d'obres considerades «menors» segons

es dedueix de l'article 29 de les Ordenances metropoli¬
tanes d'Edificació, en edificis, locals o recintes desti¬
nats a espectacles públics i activitats recreatives, se¬
gons el nomenclàtor que figura en l'annex del
Reglament general de Policia d'Espectacles públics i
Activitats recreatives, aprovat pel RD 2816/1982, de 27
d'agost, i que són considerades com a «obres majors»
per la circular núm. 28 del Govern Civil, de 21 de maig
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de 1983, a efectes de procediment municipal per a la
seva concessió.

b) La inspecció de les obres a què es refereix
l'anterior apartat a), per tal de comprovar si disposen de
la oportuna llicència i si la seva realització d'ajusta als
terminis i condicions d'aquesta llicència; i també la
imposició, si és el cas, de les sancions i mesures
correctores procedents.

c) La comprovació del compliment, per part dels
propietaris, usufructuaris o que en siguin posseidors per
qualsevol títol, dels edificis, locals o recintes a què es
refereix el precedent apartat a), de l'obligació de mante¬
nir-los en les condicions pertinents de seguretat, salubri¬
tat i ornament públic, sempre que les obres necessàries
per a l'esmentat manteniment, siguin les compreses en
l'apartat a); i també la imposició, si escau, de les
procedents sancions i mesures correctores.

No obstant això, s'exceptuen, de les anteriors matè¬
ries transferibles:

1. Les inspeccions comprovadores de les obres que
s'efectuen amb sujecció als terminis i a les condicions
de les llicències, pel que fa a edificis catalogats o
situats en sectors d'especial protecció segons les nor¬
mes urbanístiques del Pla General Metropolità.

2. L'atorgament de llicències i les actuacions cor¬
rectores i sancionadores esmentades en els precedents
apartats a), b) i c), en el supòsit que facin referència a
edificis, locals o recintes destinats a activitats incloses
en el grup b) de l'epígraf 1.1 de la Transferència núm.
15, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de
27 de maig de 1987, (grans instal·lacions esportives); la
llicència d'activitat, per tant, no correspondrà atorgar-la
als Districtes.

1.2 Funcions descentralitzables
a) Polítiques o decisòries

- Concessió o denegació de les llicències.
- Legalització de les obres efectuades sense llicència

o que ultrapassin els terminis establerts.
- Assabentat de les obres exceptuades de llicència.
- Concessió de pròrrogues i suspensió dels terminis
per iniciar i coordinar les obres.

- Declaració de caducitat, revocació i anul·lació de les
llicències.

- Autorització de canvis de titularitat.
- Modificació de les llicències per ampliació o restricció

del seu abast ò contingut.
- Direcció superior de la inspecció del Districte i orien¬
tació general de les seves actuacions.

- Imposició de sancions i mesures correctores.
- Ordres de suspensió, i si escau, d'enderrocament de

les obres il·legals.
- Ordres de sol·licitud de la posible legalització de les

obres efectuades sense llicència o sense ajustar-se a
les condicions de la llicència.

- Ordres d'execució de les obres necessàries per
esmenar les infraccions.

- Ordres de precinte o impediment de l'ús de les obres
o instal·lacions il·legals.

- Ordres de retirada de la maquinària i materials desti¬
nats a obres que es facin sense llicència o que
ultrapassin els límits de l'esmentada llicència.

- Ordres d'execució subsidiària per l'Ajuntament i a
càrrec de l'interessat de les obres i treballs a què es
refereixen els paràgrafs anteriors.

- Formulació dels corresponents advertiments i requeri¬
ments.

- Revisió de les liquidacions de drets, taxes, multes,
garanties i costos a càrrec dels interessats; i en
general, dels actes de gestió a càrrec dels òrgans
auxiliars del Districte.

- Proposta de resolució dels recursos d'alçada interpo¬
sats contra els ja citats actes administratius.

- Aprovació de les bases i condicions dels contractes
per a l'execució subsidiària de les obres i treballs de
referència, i autorització de les despeses cor¬
responents, sempre que siguin competència de l'Al¬
caldia.

- Adjudicació, formalització, pròrroga, novació i extin¬
ció dels contractes, i aprovació de les certificacions
d'obra o servei i de la recepció definitiva dels treballs,
sempre que els actes de referència siguin competèn¬
cia de l'Alcaldia.
b) Jurídico administrativa

- Instrucció dels expedients i els processos que con¬
dueixen als actes resolutoris i decisoris consignats en
l'anterior apartat a).

- Preparació dels esmentats actes resolutoris i deciso¬
ris.

- Notificació i comunicació de les resolucions, proveï¬
ments, ordres i requeriments.

- Informes jurídics en les matèries transferides.
- Tramesa de la còpia de les sol·licituds de llicència o

legalització, als serveis competents de la Generalitat,
en compliment de la circular núm. 28 del Govern
Civil, de 21 de març de 1983.

- Tramesa als serveis competents de la Generalitat,
d'una còpia dels expedients de llicència o legalitza¬
ció, degudament instruïts, als efectes previstos en
l'article 38 del Reglament general de Policia d'Espec¬
tacles públics i Acctivitats recreatives.

- Tramesa a l'Àrea Central, de les sol·licituds de llicèn¬
cia o legalització, i de les denúncies, relatives a obres
situades en el Districte i que, per ultrapassar les
matèries tranferides, hagin de ésser tramitades i
resoltes pels òrgans de l'Administració municipal
centralitzada.

- Comunicació dels fets i trasllat de les actuacions a
l'Àrea Central quan les deficiències o circumstàncies
comprovades en les inspeccions, impliquin o es
refereixin a obres que no siguin de la competència
del Districte.

- Sol·licitud d'informe, als Serveis competents de l'Ad¬
ministració municipal centralitzada, en relació amb els
expedients de llicència o legalització d'obres que
afectin edificis catalogats o situats en sectors d'espe¬
cial protecció, pertanyents al Patrimoni municipal o
bé subjectes a expropiació.

- Sol·licitud d'informes, als Serveis competents de l'Ad¬
ministració municipal centralitzada, sobre els expe¬
dients correctors, quan les mesures precedents con¬
sisteixin en introduir modificacions en edificis
catalogats, pertanyents al Patrimoni municipal o sub¬
jectes a expropiació; i comunicació de les situacions
correctores, en qualsevol altre cas, als esmentats
Serveis.

- Comunicació de les actuacions correctores als
òrgans o organismes que hagin formulat o traslladat
la denúncia corresponent, o puguin, per altra causa,
estar interessats en l'assumpte.

- Comunicació als Serveis centrals encarregats de la
elaboració i l'actualització del Pla de la Ciutat, de
la realització o existència de qualsevol obra «me¬
nor» sobre la que el Districte se n'hagi assabentat
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i que suposi o impliqui una modificació substancial
de l'estat físic o dels paràmetres de valoració de
l'edifici o local corresponent.

- Tramitació i informe dels recursos d'alçada interpo¬
sats contra els actes i resolucions enumerats en

l'anterior apartat a), sense perjudici de la competèn¬
cia en la matèria, de l'Assessoria jurídica.

- Assistència jurídica als actes de demolició, precinte o
impediment d'ús, de retirada de maquinària i de
materials, i actuacions correctores anàlogues; aixeca¬
ment de les actes corresponents. •

- Liquidació dels drets, taxes, multes, garanties i cos¬
tos a càrrec dels interessats.

- Tràmits per a l'aprovació de les certificacions de obra
o de servei, i per a la recepció definitiva de les
obres.

- Registre dels canvis de titularitat de les llicències.
- Elaboració d'estadístiques sobre les matèries transfe¬
rides i trasllat d'aquestes a l'Àrea Central.
c) Tècniques

- Informes tècnics sobre els expedients a què fa refe¬
rència l'anterior apartat b).

- Pràctica de les inspeccions i de les comprovacions,
amidaments, càlculs i valoracions necessaris per de¬
terminar la naturalesa, l'abast i les circumstàncies
dels fets que són objecte dels esmentats expedients.

- Aixecament de les actes de les inspeccions.
- Determinació, en l'aspecte tècnic, de les mesures
correctores -cautelars o definitives- adequades per a
la prevenció, limitació o esmena de les infraccions.

- Execució subsidiària de les obres i els treballs orde¬
nats per la superioritat per corregir les infraccions,
inclosos l'enderrocament o modificació del que és
construït i la retirada de la maquinària i els materials.

- Direcció i realització de les obres i treballs d'execució
directa.

- Fiscalització de les obres i dels serveis efectuats
mitjançant contracta; formulació de les cor¬
responents certificacions d'obra o serveis, i informes
previs a la recepció dels treballs.

- Elaboració de les condicions tècniques dels esmen¬
tats contractes.

- Intervenció tècnica en els actes de precinte o impedi¬
ment d'ús de les obres i de les instal·lacions il·legals.
d) Econòmiques

- Fiscalització i contracció, per intervenció delegada,
de les liquidacions de drets, taxes, multes, garanties i
costos a càrrec dels interessats.

- Recaptació mitjançant habilitació de la Tresoreria,
dels ingressos a què es refereix el paràgraf anterior.

- Fiscalització i contracció, per intervenció delegada,
de les certificacions d'obra i servei i, en general, de la
facturació de les despeses ocasionades pels con¬
tractes per a l'execució subsidiària de les obres i
treballs de correcció de les infraccions.

tarifes per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals
de gestió directa durant la temporada
1989-1990
(Aprovades per acord de la Comissió de Go¬
vern, de 15 de setembre de 1989)

i- Camps grans
1.1 Sense percepció de drets d'entrada

a) Cursets o escoles d'iniciació o promoció espor¬
tiva
Per cada dues hores o fracció, grup de 35
persones màxim 605

b) Competicions amb assignació i reserva de dos
vestidors
Per cada dues hores o fracció, equips
juvenils i inferiors 1.210
Altres equips 2.625

c) Competicions camp de gespa amb assignació i
reserva de dos vestidors
Per cada dues hores o fracció 7.610

d) Entrenaments amb assignació i reserva d'un
vestidor
Per hora o fracció, equips juvenils i infe¬
riors 605
Altres equips 1.575

1.2 Amb percepció de drets d'entrada
Competicions amb assignació i reserva de dos

vestidors
Per cada dues hores o fracció, equips
juvenils i inferiors 3.150
Altres equips 6.300

1.3 Per la il·luminació dels camps de joc abans
esmentats el preu s'incrementarà
Per cada hora o fracció, entrenaments
(1 hora) 605
Competicions (2 hores) 1.840

2. Utilització de pistes per a la pràctica de l'atletisme
2.1 Competicions de les especialitats que s'inte¬

gren en aquesta disciplina amb assignació i reserva
de vestidors
De caire escolar o destinades a juvenils i
inferiors, per sessió de 4 hores o fracció 8.925
Altres categories, per sessió de 4 hores o
fracció 17.650
2.2 Entrenaments, amb servei de vestidors o guar¬

da-roba a nivell individual
Abonaments mensuals, per sessions dià¬
ries de 4 hores o fracció, atletes federats .. 525
Juvenils i inferiors 210
Altres 630
Abonaments anuals, per sessions diàries
de 4 hores o fracció, atletes federats 5.250
Juvenils i inferiors 1.575
Altres 6.300
No abonats, per sessió de 4 hores o
fracció 105

2.3 Cursets escolars i d'entitats d'iniciació o pro¬
moció esportiva, amb servei de guarda-roba o vesti¬
dors
Per cada 4 hores o fracció, grup de 35
persones màxim 790

3. Piscines descobertes
3.1 a) Dies feiners, exclosos els dissabtes:

Usuaris de 6 a 14 anys, per persona 125
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 185

b) Dissabtes i dies festius:
Usuaris de 6 a 14 anys, per persona 170
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 235
c) Grups escolars a partir de 15 persones, reduc¬

ció del 50 % de la taxa.
3.2 Abonaments
a) D'utilització mensual exclosos els dissabtes i

festius:
Usuaris de 6 a 14 anys, per persona 925
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 1.450
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b) Abonament temporada
Usuaris de 6 a 14 anys, per persona 2.235
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 3.360
3.3 Utilització piscines per a la celebració de festi¬

vals en sessions de 4 hores com a màxim, sense

percepció del dret d'entrada (per a piscina)
Per sessió en horari no públic 21.000
Per sessió en horari públic 63.000
3.4 Entrenaments clubs i entitats espor¬

tives (per hora i carrer) 305
3.5 Entrenaments piscina salts (per

hora) 770
4. Piscines cobertes
4.1 a) Usuaris de 6 a 14 anys, per

persona 125
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 170
c) Grups escolars a partir de 15 persones, reduc¬

ció del 50 % de la taxa.
4.2 Abonaments
D'utilització mensual, exclosos els dissabtes i fes¬

tius:
Usuaris de 6 a 14 anys, per persona 1.025
Usuaris majors de 14 anys, per persona . 1.390

5. Pistes de tennis i frontó descobertes
5.1 Per l'ocupació d'una pista, 4 participants mà¬

xim, per hora o fracció:
Menors de 14 anys 370
Majors de 14 anys 555
5.2 Amb llum artificial, per hora o fracció 340
6. Pistes polisportives descobertes
6.1 Cursets escolars i d'entitats d'inicia¬

ció o promoció esportiva (35 alumnes mà¬
xim), per hora i pista 290
6.2 Entrenaments, per hora i pista amb reserva i

vestidor
Equips juvenils i inferiors 290
Altres equips 605
6.3 Competicions, per hora i pista amb reserva

dos vestidors

Equips juvenils i infantils 685
Altres equips 1.425
6.4 Quan l'utilització s'efectuï amb llum artificial, a

més a més s'abonarà per hora, 500 pessetes.
7. Polisportius coberts
7.1 Cursets escolars i d'entitats d'inicia¬

ció o promoció esportiva (35 alumnes mà¬
xim), per hora i pista 630

7.2 Entrenaments, per hora i pista amb reserva de
vestidor

Equips juvenils i inferiors 1.050
Altres equips 2.100
7.3 Competicions, per hora i pista amb reserva de

dos vestidors
Equips juvenils i inferiors 1.575
Altres equips 3.150
7.4 Quan l'utilització s'efectuï amb llum artificial, a

més a més s'abonarà per hora, 500 pessetes.
7.5 Festivals i actes esportius

Sense taquilla i per sessió 14.700
Amb taquilla fins a 600 pessetes l'entrada 21.000
Amb taquilla de més de 600 pessetes
l'entrada 52.500

7.6 Festivals i actes no esportius, cànon fix per
sessió 63.000 pessetes.

8. Sales de barri
8.1 Cursets escolars i d'entitats d'iniciació o pro¬

moció esportiva (35 alumnes màxim):
Per hora i pista 945
Per 1/3 pista 315
8.2 Utilització sense dret d'entrada, per hora o

fracció:
Equips juvenils i inferiors 1.680
Per 1 /3 de pista 525
Altres equips 3.310
Per 1 /3 de pista 1.050
Amb llum artificial pessetes/hora 525
Per 1 /3 de pista 155

En el cas de sales dobles i utilització de la meitat
de la pista, s'aplicarà una reducció del 50 %.
8.3 Festivals i actes esportius

Sense taquilla i per sessió 15.750
Amb taquilla fins a 600 pessetes l'entrada 21.000
Amb taquilla de més de 600 pessetes
l'entrada 52.500
Primeres 200.000 pessetes de taquilla
exemptes
De 201.000 a 1.000.000 pessetes el 7 %
Allò que excedeixi d'1.000.000 pessetes
el 10 %
8.4 Festivals i actes no esportius

Canon fix per sessió 63.000
Primeres 200.000 pessetes de taquilla
exemptes
De 201.000 a 1.000.000 de pessetes el
7 %
Allò que excedeixi d'1.000.000 de pesse¬
tes el 10 %

9. Sales de gimnàstica
a) Utilització del local, serveis i instal·lacions espor¬

tives, en dies lectius.
Escola sota la direcció pràctica dels seus profes¬

sors, entrenadors o monitors en grups integrats per
un màxim de 35 alumnes.
Per grup i hora 475
Entitats d'iniciació o promoció esportiva en iguals

condicions, per grups de 20 alumnes.
Per grup i hora 840
Particulars sense monitor per a la pràctica
esportiva individualitzada (1 hora diària).
Per persona i més, preferentment en pa¬
gaments mensuals 1.150

b) Celebració d'actes o festivals esportius, fins a 4
hores de durada.
Entitats esportives/centres escolars, per
hora o fracció 1.050
Altres entitats, per hora o fracció 2.100

Annex
En casos d'utilització de les instal·lacions esporti¬

ves per a reportatges, les tarifes aplicades seran
aquelles que indiqui la vigent Ordenança Fiscal Muni¬
cipal núm. 4.
La publicitat a les instal·lacions, estarà regulada

per la vigent Ordenança Fiscal Municipal núm. 21.
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TARIFES DEL LABORATORI DEL FOC
PER A 1989
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 20 d'octubre de 1989

Assaigs Pessetes
UNE 23-721-81 21.306
UNE 23-722-81 6.875
UNE 23-723-81 13.030

UNE 23-724-81 4.761
UNE 23-725-81 6.885
UNE 23-726-81 10.245
UNE 23-102-81 25.414
UNE 23-729-81 8.281
UNE 20-427-81 26.164
UNE 51-022 12.699
UNE 7057 12.691
ISO 871-68 12.741

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 1989
(Aprovades per decret de l'Alcaldia, de 24 d'octubre de 1989)

Annex 1

Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 2.500.000
259 1153 01.06 Despeses especials de funcionament 2.500.000
222 1123 01.08 Conservació i reparació d'immobles 1.756.871
274 1153 01.04 Altre material inventariable 1.756.871
254 7180 00.07 Material tècnic i especial 250.000
259 7173 02.03 Despeses especials de funcionament 250.000
422 1153 02.01 Aportació a serveis autònoms d'Administració de la Corpo¬

ració 15.000.000
471 1153 02.01 30 Entitats que presten serveis o cooperan 15.000.000
259 1110 00.05 Despeses especials de funcionament 3.911.252
211 1110 00.05 Despeses d'oficina 500.000
242 1110 00.05 Dietes locomoció 800.000
254 1110 00.05 Material tècnic 167.380
255 1110 00.05 Lloguer de material tècnic 100.000
271 1110 00.05 Mobiliari 1.343.872
272 1110 00.05 Equipament d'oficina 1.000.000
223 5320 02.02 Despeses d'immobles 1.381.961
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 1.381.961
259 1151 01.02 Despeses especials de funcionament 3.000.000
242 1151 01.02 Dietes de locomoció 1.000.000
255 1151 01.02 Lloguers de material tècnic 250.000
258 1151 01.02 Contractes de prestació de serveis 1.750.000
255 1153 05.05 Lloguer de material tècnic 170.000
259 1153 05.05 Despeses especials de funcionament 1.637.000
223 1153 05.05 Neteja 893.000
242 1153 05.05 Dietes del personal 914.000
223 7180 00.07 Neteja, calefacció, ventilació 500.000
258 7180 00.07 Contractes de prestació de serveis 500.000
255 1153 01.06 Lloguer de material tècnic 300.000
259 1153 01.06 Despeses especials de funcionament 300.000
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 107.999
259 1441 04.02 Despeses especials de funcionament 107.999
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 1.000.000
259 1153 05.08 Despeses especials de funcionament 1.000.000
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 43.188
259 1110 00.09 Despeses especials de funcionament 43.188
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 3.000.000259 1153 04.01 Despeses especials de funcionament 3.000.000
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271 1153 01.09 Mobiliari
274 1153 01.09 Altre material inventariable
259 1153 01.09 Despeses especials de funcionament
211 1153 01.09 Despeses d'oficina

50.000
240.000

34.848.271

130.000
160.000

34.848.271

Annex 2

Despeses
Partida
461 1153 02
471 1153 02
258 1153 05
252 1153 05
422 5320 02
471 5320 02
482 5320 02
222 1153 05
258 1153 05
272 1110 00
259 1110 00
274 1110 00
259 1110 00
211 7173 02
233 7173 02
242 7173 02
326 1123 01
311 1123 01
326 1123 01
311 1123 01
326 1123 01
311 1123 01
325 1123 01
325 1123 01
326 1123 01
311 1123 01

Descripció
.01 Aportacions a Empreses municipals É
.01 30 Aportacions a Entitats
.01 Contractes de prestació de serveis 4.
.01 Manutenció de persones
.02 05 Transferències corrents 5.
.02 27 Ajudes puntuals a sectors 6.
.02 01 Premis, beques i pensions
.05 Conservació i reparació d'immobles 1.
.05 Contractes de prestació de serveis
.04 Equipament d'oficina
.04 Despeses especials de funcionament
.04 Material inventariable
04 Despeses especials de funcionament
03 Despeses d'oficina 1
.03 Transports i comunicacions
.03 Dietes i locomoció
.08 09 Pessetes per atencions de Tresoreria 114
.08 07 Tercera emissió de Bons Ciutat de Barcelona
.08 09 Pessetes per atencions de Tresoreria 131
.08 07 Tercera emissió de Bons Ciutat de Barcelona
.08 09 Pessetes per atencions de Tresoreria 48
.08 07 Tercera emissió de Bons Ciutat de Barcelona
.08 10 Compensació CTU 123
.08 11 Grups Escolars 17061 6
.08 09 Pessetes per atencions de Tresoreria 154
.08 07 Tercera emissió de Bons Ciutat de Barcelona

607

Altes
3.000.00

515.000

525.000
475.000

503.040

800.000

200.000

317.000

734.037

247.472

346.222

,204.920
,565.070
,597.222

Baixes

8.000.000

4.515.000

12.000.000

1.503.040

800.000

200.000

217.000
1.100.000

114.734.037

131.247.472

48.346.222

284.367.212

029.983 607.029.983

Annex 3

Partida Descripció
672-6410-03.02-07 Complementari parc La Unitat
672-6410-03.02-02 Liquidació complementaris
649-1153-05.08-01 Fons Inversió Districte Nou Barris
611-6410-03.04-01 Compra de sòl
639-7173-02.03-20 Construcció sala de barri Raval
639-7173-02.03-22 Sala tennis Reina Elisenda
639-7173-02.03-23 Construcció piscina complex Verneda
639-7173-02.03-24 RC Guineueta
639-7173-02.03-27 RC Rodríguez Petriz
659-7173-02.03-01 Enllestiment pista Fono
669-7173-02.03-01 Adquisició material equipament
639-7173-02.03-13 Cobriment pista Trinitat Vella
639-7173-02.03-15 Complex Carmel
639-7173-02.03-16 Sala Joan Miró
639-7173-02.03-17 Pista Manner
639-7173-02.03-21 Adel. Renfe-Meridiana
649-7173-02.03-02 Gas Reina Elisenda
649-7173-02.03-04 Piscina Can Caralleu
649-7173-02.03-05 Piscina Júpiter

Baixes

14.507.166

1.250.000

Altes
14.507.166

1.250.000

15.000.000
8.213.711
65.000.000

264.841
2.050.507
1.250.000
15.219.240

6.088.219
500.000

2.201.044
40.000.000
3.555.759
1.653.277

12.500.000
40.500.000

122.755.465 122.755.465
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Decret. Constituïda pel Consell Plenari, el 12 de
setembre de 1989, la Societat Municipal (Impusa).
Atès que aquesta societat anònima assumeix els
drets i les obligacions i els actius i passius de l'Institut
Municipal per a la Promoció Urbanística i els JJOO-
92. Atès el decret, de 27 d'abril de 1988, pel qual
aquesta Alcaldia facultava l'Institut esmentat perquè
en nom de l'Ajuntament disposés i administrés el
crèdit de 28.000 milions de pessetes, signat el 20
d'abril de 1988, disposo:
Primer. Facultar àmpliament la Societat Municipal

Impusa, perquè en nom d'aquest Ajuntament disposi
i administri el crèdit de 28.000 milions de pessetes,
signat el 20 d'abril de 1988, facultant-la perquè pugui
sol·licitar disposicions de crèdit, designant el compte
d'abonament de les esmentades disposicions, que
podrà ser el de la pròpia Societat, verificar pagaments
i amortitzacions i, en general, administrar i donar
instruccions per a la gestió del crèdit en qüestió.
Segon. Facultar igualment a la Societat Municipal

Impusa per administrar, en els termes més amplis, el
fons d'amortització previst en el mateix crèdit, del
qual és titular aquest Ajuntament.
Barcelona, 22 de setembre de 1989. L'Alcalde,

Pasqual Maragall i Mira.
(Rei. OS-765)

Decret. En ús de les facultats conferides a aques¬
ta Alcaldia per l'article 7è 1r de la Llei de Règim
especial d'aquest Municipi, disposo:
Fixar com a festes locals a celebrar durant l'any

1990, en el terme municipal de Barcelona, les del 4
de juny, dilluns de Pasqua Granada, i 24 de setembre
festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de la
Ciutat.
De la present resolució s'haurà de donar compte al

Consell Plenari de l'Ajuntament i al Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, (Servei Ter¬
ritorial de Barcelona).

Barcelona, 20 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.
(Réf. R-132)

Decret. Fent ús de les atribucions conferides per
l'article 7 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, disposo:
Delegar en els Regidors Presidents de Districtes, la

concessió de subvencions a famílies per un import de 60
milions de pessetes, com a bestreta amb càrrec a la
partida pressupostària 483.13.112.3.01.08 del programa
0254 amb les dotacions per Districte següents:
Districte Pessetes
Ciutat Vella 5.980.000
Eixample 8.510.000
Sants-Montjuïc 6.920.000
Les Corts 1.880.000
Sarrià-Sant Gervasi 3.070.000
Gràcia 4.100.000
Horta-Guinardó 6.910.000
Nou Barris 8.680.000
Sant Andreu 5.290.000
Sant Martí 8.660.000
Procedir al lliurament de les despeses a justificar per

a la concessió de les esmentades subvencions.
En justificació del motiu de sol·licitud de la subvenció,

el titular del rebut haurà d'acreditar la situació que
al·lega, adjuntant els documents següents:
Aturats: El carnet d'atur, o la targeta o certificació

corresponent de l'INEM.
Jubilats: Certificat d'ingressos de la pensió.
Malalts: Baixa per malaltia, o incapacitat temporal o

permanent.
En tots el casos, l'Administració podrà comprovar la

composició dels ingressos familiars totals, si ho consi¬
dera convenient.

Barcelona, 25 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Rei. NC-135)

Circulars de Secretaria General

NORMES DE TANCAMENT DE L'EXERCICI
ECONÒMIC DE 1989

Amb data 26 d'octubre, l'interventor comunica al
Secretari General les instruccions següents per a conei¬
xement general:

1. La Intervenció admetrà expedients d'autoritza¬
ció de la despesa (document «A» o que s'inicien amb
«A»), fins al 30 de novembre. A partir de l'esmentada
data i fins al 31 de desembre solament s'admetran
expedients de despeses vinculades a ingressos fina¬
listes, i aquells que excepcionalment siguin auto¬
ritzats pel Sr. Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció
Financera.

Pel que fa a Inversions, on es podrà aplicar el règim
de romanents, els expedients d'autorització i disposició

(documents «AD») hauran de tenir entrada a la Sots-
direcció de Pressupost fins al 30 de novembre.

2. En cap cas es podran efectuar despeses a aplicar
al Pressupost de 1989 amb posterioritat al 31 de
desembre, excepte en el cas d'Inversions on, com s'ha
dit en l'apartat 1, podrà aplicar-se el règim de roma¬
nents.

3. La Intervenció durant la primera setmana de gener
enviarà als Coordinadors o Directors de Serveis respon¬
sables de cadascun dels Sectors Pressupostaris una
llista on figurin les quantitats contretes que a 31 de
desembre no disposin de documents acreditatius de
l'obligació de pagament.

Pel que fa als capítols 2 i 4 les Àrees hauran de
presentar aquests documents acreditatius a la Interven¬
ció abans del 31 de gener.
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4. Totes les quantitats autoritzades o disposades
dels capítols 2 i 4 que el 31 de gener no disposin de
documents acreditatius de la despesa realitzada passa¬
ran a economies.

5. També es recorda que els manaments a justificar
no podran emparar, en cap cas, adquisicions o despe¬
ses efectuades amb anterioritat a l'autorització de la
despesa per l'òrgan municipal competent ni tampoc
pagaments duts a terme materialment abans de la data
de percepció de les quantitats lliurades.

6. Quant a bestretes de caixa fixa, els últims docu¬
ments «OA» que donaran lloc a reposició del seu import
seran els presentats fins al 30 de novembre. En tot cas,
el 15 de desembre s'hauran de presentar els docu¬
ments «OA» corresponents als pagaments pendents de
justificació juntament amb la carta de pagament acredi¬
tativa del reintegrament a la partida 859 dels fons no in¬
vertits.

7. A efectes de la possible contracció dins l'exercici
de 1989, les Àrees comunicaran a la Intervenció, abans
de finalitzar l'any, les subvencions de l'Estat, d'ens
territorials i de famílies, que tinguin concedides i pen¬
dents de cobrament, aportant fotocòpia del document
expedit per l'atorgant que acrediti la seva concessió.

8. En cas d'expedients d'autorització de la despesa
que necessitin de modificació de crèdit, el document «T»,
degudament aprovat per l'Òrgan municipal que cor¬
respongui, haurà de quedar totalment tramitat i aprovat
amb anterioritat. Pel que fa als expedients d'inversions,
hauran d'anar adjuntats del corresponent document «T».

9. Abans del 15 de febrer s'han de rendir davant de
la Intervenció els comptes de tots els pagaments a
justificar del Pressupost de 1989, amb els comprovants
corresponents.
Barcelona, 27 d'octubre de 1989.
(Circular núm. 1891)
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CARTIPÀS

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal de i'Eixample, i vista
la Disposició Transitòria número 1 de les Normes Regu¬
ladores de l'Organització dels Districtes, disposo:
Nomenar el Sr. Jordi Oliveras i Prats membre del

Consell Municipal del Districte de I'Eixample, en substi¬
tució del Sr. Carles Porrera i Sala, la dimissió del qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. A/C-123)

★ ★ ★

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal de Ciutat Vella, i
vista la Disposició Transitòria número 1 de les Normes
Reguladores de l'Organització dels Districtes, disposo:
Nomenar eI Sr. Antoni Oller i Bou membre del Consell

Municipal de Ciutat Vella, en substitució de la Sra.
Montserrat Berduque i Pasans, la dimissió de la qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. NC-124)

★ ★ ★

Decret. El Consell Plenari de l'Ajuntament, en sessió
de 10 de març de 1989, va aprovar la Normativa
Reguladora del Funcionament dels Centres Gestors, en
la qual es va establir, que correspon a l'Alcalde el
nomenament dels Gerents, a proposta de la Comissió
de Govern.
D'acord amb la normativa abans esmentada, la Co¬

missió de Govern, en sessió de 15 de setembre de
1989, va prendre l'acord de constituir el Centre Gestor
de Museus i Patrimoni Cultural i, proposar a l'Alcalde el
nomenament del Sr. Jordi Carrió i Figuerola, com a
Director Gerent de l'abans esmentat òrgan especial de
gestió.
En conseqüència, aquesta Alcaldia fent ús de les

atribucions que em confereix l'article 7è de la Llei
Especial de Barcelona, disposa:
Nomenar el Sr. Jordi Carrió i Figuerola, Director

Gerent del Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultu¬
ral, amb les funcions i facultats que amb caràcter
general es varen establir per aquest càrrec en la
Norma 16 de la Normativa Marc per a la regulació dels
Centres Gestors, aprovada per acord del Consell Ple¬
nari, en sessió de 10 de març de 1989, i de forma
específica, per l'acord de la Comissió de Govern, en
sessió de 15 de setembre de 1989, en què s'aprovà la
constitució del Centre Gestor.

Barcelona, 10 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Réf. NC-127)
★ ★ ★

Decret. Atesa la proposta del Conseller Regidor de
l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals i de conformi¬
tat amb els articles 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, i 51 i 311 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i fent ús de les atribu¬
cions que em confereix l'article 7è de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:
Nomenar Coordinador de Serveis de l'Àrea d'Urba¬

nisme el Sr. Josep M. Llop i Torner, amb les funcions
que s'estableixen en l'apartat 7è dels decrets de l'Alcal¬
dia, de 27 de juliol i 14 de setembre de 1983, amb
efectes des de l'1 d'octubre de 1989.
Barcelona, 10 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Ref. NC-128)

★ ★ ★

Decret. D'acord amb el que preveuen els Estatuts
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragon i Rioja, i en ús de les atribucions que em
confereixen els articles 21,1 m) de la Llei Reguladora de
Bases del Règim Local i 7è de la Llei de Règim Especial
de Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Isidro Azorín i Abanto, Conseller

General en representació de l'Ajuntament de Barcelona
en l'assemblea de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón i Rioja.
D'aquest acord es donarà compte al Consell Plenari.
Barcelona, 24 d'octubre de 1989. L'Alcalde acciden¬

tal, Lluis Armet i Coma.
(Réf. NC-134)

★ ★ ★

Decret. Vist l'article 3 del decret de la Generalitat de
Catalunya 54/1989, de 10 de març, de creació de la
Comissió Catalana de Seguretat Vial, i en ús de les
facultats que atorguen a l'Alcaldia l'article 21.1 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 7è de la Llei
Especial de Barcelona, disposo:
Designar representant de l'Ajuntament de Barcelona,

en la Comissió Catalana de Seguretat Vial, l'll im. Sr.
Joan Torres i Carol, Regidor de l'Àmbit de la Via Pú¬
blica.
Barcelona, 25 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. NC-136)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 3. Sants-Montjuïc

Sessió del 5 d'octubre de 1989

Aprovar les actes corresponents a les sessions ante¬
riors.
Donar conformitat al despatx d'ofici.

Informar favorablement sobre l'estudi de detall dels
carrers del Cobalto, del Foc i de l'Estany.

Informar favorablement sobre les propostes de donar
els noms de Platí, Bronze, Coure i Buenaventura Durruti,
a diversos espais del Districte.

Districte 6. Gràcia

Sessió del 20 de setembre de 1989

Aprovar \'acta de la sessió anterior.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 23.000

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 27 de
novembre de 1986, a favor d'Arturo López i Morales,
per respondre del contracte de la construcció d'una
sala per a gimnàs en el CP La Farigola.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 41.500

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 27
de novembre de 1987, a favor d'Arturo López i
Morales, per respondre del contracte dels treballs
de pintura i d'instal·lació de reixes en el parvulari Pla¬
tero.

Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 7.600
pessetes, constituïda a la Dipositària Municipal, el 4 de
novembre de 1986, a favor d'Arturo López i Morales,

per respondre del contracte de la creació d'un espai
polivalent en el CP La Sedeta.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 16.617

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 27 de
novembre de 1986, a favor d'Antonio Navas, SA, (Ana-
sa), per respondre del contracte d'obres de remodela-
ció dels lavabos del CP Reina Violant.

Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 17.764
pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 10
d'abril de 1987, a favor d'Antonio Navas, SA, (Anasa), per
respondre del contracte d'obres d'acondiciament i pavi¬
mentació de la sala de reunions del Centre Cívic l'Artesà.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 274.098

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 17 de
juliol de 1987, a favor d'Antonio Navas, SA, (Anasa), per
respondre del contracte de les obres de renovació del
paviment, en el pati del CP Rius i Taulet.

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 6 de juliol de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar els acords de la Presi¬

dència següents:
Aprovar el plec de condicions administratives, que ha

de regir el contracte per a la confecció de dos projectes

relatius a l'adequació d'una façana i d'una pista esportiva,
a la parròquia situada entre els carrers d'Arenys i de
Samaniego, per un import d'1.201.200 de pessetes; auto¬
ritzar la despesa amb càrrec a la Partida 259, del Pressu¬
post de l'any 1989; encomanar els esmentats projectes
d'adequació a la Sra. Josepa Teixidor i Roca.
Aprovar el plec de condicions relatiu a la realització
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del Projecte de construcció d'una estació transformado¬
ra en el carrer dels Santuaris; autoritzar la despesa per
un import de 6.272.274 de pessetes; aplicar l'esmenta-
da despesa a la Partida 649 del Pressupost de l'any
1989; declarar l'excepció licitatòria; adjudicar a Movil-
ma, Societat Cooperativa Limitada, la realització de
l'esmentat projecte; i requerir l'empresa adjudicatària
per tal que, en el termini dels deu dies següents al de la
notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 250.890
pessetes i designi el seu representant legal a fi que, en
el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el
contracte corresponent.
Autoritzar la despesa de 750.000 pessetes amb

càrrec a la partida 259.115.30 del Pressupost de 1989;
lliurar l'esmentada quantitat a l'empresa Authosa, SA,
mitjançant la presentació de factures degudament con¬
formades.
Autoritzar la despesa de 243.869 pessetes, amb

càrrec a la partida 254.115.30 del Pressupost de 1989; i
encarregar a l'empresa Roig i Fills Associats, SA Equiro,
el subministrament de 12 vidres Securit 6 mm, per
l'esmentat import.
Aprovar el plec de condicions relatiu als treballs de

reparacions i col·locació de persianes a les escoles del
Districte; autoritzar la despesa de 813.000 pessetes;
aplicar l'esmentada despesa amb càrrec a la partida
222.115.30 del Pressupost de 1989; declarar l'excepció
licitatòria; adjudicar a l'empresa Persianas Palacio, els
esmentats treballs i requerir l'empresa adjudicatària per
tal que, en el termini dels deu dies següents al de la
notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 32.520
pessetes i designi el seu representant legal a fi que, en
el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el
contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a la pavimenta¬

ció del camí forestal al carrer de l'Arquitectura; auto¬
ritzar la despesa de 8.585.000 pessetes; aplicar l'es¬
mentada despesa a la partida 649.01.115.30 del
Pressupost de 1989; declarar l'excepció licitatòria; adju¬
dicara l'empresa Constraula, SA, l'esmentada pavimen¬
tació; i requerirà l'empresa adjudicatària per tal que, en
el termini dels deu dies següents al de la notificació,
presenti el document acreditatiu d'haver constituït la
garantia definitiva per un import de 343.400 pessetes i
designi el seu representant legal a fi que, en el dia i
l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el contracte
corresponent.
AprovaréI plec de condicions per a l'adjudicació del

contracte de subministrament de materials diversos de
neteja per a les escoles del Districte; declarar l'excepció
licitatòria; autoritzar la despesa d'1.800.000 pessetes
amb càrrec a la partida 223.115.30 del Pressupost de
1989; adjudicar directament l'esmentat subministra¬
ment, pel període de l'1 de juny al 31 de desembre de
1989; i requerir l'empresa adjudicatària per tal que, en el
termini dels deu dies a comptar des de la recepció de la
notificació, acrediti haver ingressat la garantia de
72.000 pessetes.
AprovaréI plec de condicions per a l'adjudicació del

projecte d'urbanització de la plaça de Clarà Ayats;
declarar l'excepció licitatòria; autoritzar la despesa de
8-813.159 pessetes; aplicar l'esmentada quantitat amb
càrrec a la partida 649.01.115.30 del pressupost de
1989; adjudicara l'empresa Parellada Obras i Construc¬
cions, SA, l'esmentat projecte; i requerir l'empresa

adjudicatària per tal que, en el termini dels deu dies
següents al de la notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 352.526 pessetes i designi el seu represen¬
tant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li notifiqui,
pugui formalitzar el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu al contracte de

les obres de pavimentació i clavegueram del carrer de
les Saldes; autoritzar la despesa de 27.031.216 pesse¬
tes; aplicar l'esmentada despesa amb càrrec a la parti¬
da 649.01.115.30 del pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria, adjudicar a l'empresa Obras y
Servicios Hispania, SA, les esmentades obres; i requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en els deu dies
següents al de la notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per un
import d'1.081.249 pessetes i designi el seu represen¬
tant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li notifiqui,
pugui formalitzar el contracte corresponent.
Autoritzar la despesa de 4.758.786 pessetes, amb

càrrec a la partida 222.115.30, pel manteniment dels
col·legis públics, edificis administratius i de Serveis
personals del Districte.
Autoritzar la despesa de 497.107 pessetes per a la

contractació del grup d'animació Zoom Set (Gresca
Timbal) amb motiu de la inaguració del Parc de la
Unitat, d'aquest Districte; aplicar l'esmentada despesa
amb càrrec a la partida 259 del Pressupost de 1989.
Aprovar el plec de condicions que ha de regir el

contracte d'arrendament d'instal·lacions per a la presta¬
ció del servei d'evacuatoris públics; autoritzar la despe¬
sa de 240.000 pessetes, en concepte de subvenció,
amb càrrec a la partida 472.08.115.30 del Pressupost
cfe 1989; adjudicar l'esmentat arrendament situat a la
plaça d'Eivissa, amb un cànon de 100 pessetes i una
subvenció de 20.000 pessetes ambdós mensuals, a la
Sra. M. Antònia Carbó i Fontanals; i requerir l'adjudicatà¬
ria per tal que, en el termini dels deu dies següents a la
notificació d'aquesta resolució, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia de 3.000 pesse¬
tes i comparegui, en el dia i l'hora que se li assenyali,
per procedir a la formalització del contracte.
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'adjudicació

del projecte d'arranjament i ordenació de les escales
dels carrers de Lorda, de Fastenrath, de Feijó, de la
Murtra, del passatge de Ros, de Moratín, de la Mare de
Déu dels Àngels, de Sant Dalmir, de la Gran Vista, i del
Turó de la Rovira-Gran Vista; autoritzar la despesa de
20.500.000 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la
partida 649.01.115.30 del Pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria; adjudicar a l'empresa Constraula,
SA, els esmentats treballs; i requerir la empresa adjudi¬
catària per tal que, en el termini dels deu dies de la
notificació presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 820.000
pessetes i designi el seu representant legal a fi que, en
el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el
contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'adjudicació

del projecte de voreres i enllumenat del carrer sense
nom (Institut Guineueta); autoritzar la despesa
d'11.738.558 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a
la partida 649.01.115.30 del pressupost de 1989; decla¬
rar l'excepció licitatòria; adjudicar a l'empresa Obras y
Servicios Hispania, SA, els esmentats treballs; i requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini dels
deu dies següents al de la notificació, presenti el
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document acreditatiu d'haver constituït la garantia defi¬
nitiva per un import de 469.542 pessetes i designi el
seu representant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li
notifiqui, pugui formalitzar el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu al projecte

d'arranjament i ordenació d'escales als carrers de Gè¬
nova i del Doctor Cadevall; autoritzar la despesa de
6.000.000 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la
partida 649.01.115.30 del Pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria; adjudicar a l'empresa Constraula,
SA, els esmentats treballs; i requerir l'empresa adjudica¬
tària per tal que, en el termini dels deu dies següents al
de la notificació, presenti el document acreditatiu d'ha¬
ver constituït la garantia definitiva per un import de
240.000 pessetes i designi el seu representant legal a fi
que, en el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar
el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'adjudicació

del projecte de recobriment asfàltic dels carrer de
Gènova, de Sèrbia, del Segle XX i de la rambla de la
Muntanya; autoritzar la despesa de 10.652.675 pesse¬
tes; aplicar l'esmentada despesa a la partida
649.01.115.30 del Pressupost de 1989; declarar [ex¬
cepció licitatòria; adjudicar a l'empresa Panasfalto, SA,
els esmentats treballs; i requerir l'empresa adjudicatària
per tal que, en el termini dels deu dies següents al de la
notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 426.107
pessetes i que designi el seu representant legal a fi que,
en el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el
contracte conrresponent.
Autoritzar la despesa de 207.200 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa amb càrrec a la partida
254.115.30 del Pressupost de 1989; i encarregar a
l'empresa Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya, l'adquisició i manteniment d'un programa
informàtic d'amidaments i pressupostos.
Aprovar el plec de condicions relatiu als treballs de

pintura a les escoles del Districte; autoritzar la despesa
de 13.792.245 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a
la partida 222.115.30 del Pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria; adjudicar a l'empresa Cristóbal
Planet Moya, els esmentats treballs; i requerir l'empresa
adjudicatària per tal que, en el termini dels deu dies
següents al de la notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 551.690 pessetes i designi el seu represen¬
tant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li notifiqui,
pugui formalitzar el contracte corresponent.
Autoritzar la despesa de 333.619 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 649.01.115.30 del
Pressupost de 1989; i encarregarà l'empresa Grao, SA,
el subministrament d'accessoris per a la nova seu del
Districte.
Autoritzar la despesa de 269.500 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 271.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregarà l'empresa Juan Nuñez i
Villalobos (Fritel), el subministrament d'onze taules d'in¬
formàtica.
Autoritzar la despesa d'1.100.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 211.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregarà l'empresa Canon Espa¬
ña, SA, el servei de manteniment del les fotocopiadores
del Districte.
Autoritzar la despesa de 576.688 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Wang Espa¬

ña, SA, el subministrament de diversos materials com¬

plementaris per al sistema informàtic del Districte.
Autoritzar la despesa de 89.040 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 274.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Magial, SA, el
subministrament d'una enquadernadora d'espiral de
plàstic.
Autoritzar la despesa de 37.429 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 274.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Arpiserra, SA,
el subministrament d'una pantalla per projectar diaposi¬
tives per a l'arxiu del Districte.
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'adjudicació

del projecte de recobriment asfàltic dels carrers de
Santa Carolina, de Rosalia de Castro, d'Encarnació, i de
Bergnes de las Casas; autoritzar la despesa de
12.108.000 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la
partida 649.01.115.30 del Pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria; adjudicar l'empresa Viasfalto, SA,
els esmentats treballs; i requerirà l'empresa adjudicatà¬
ria per tal que, en el termini dels deu dies següents al de
la notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 484.320
pessetes i que designi el seu representant legal a fi que,
en el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el
contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu als treballs de

construcció d'un mur de tancament al CP Taxonera;
autoritzar la despesa de 3.100.000 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 649.115.30 del pres¬
supost de 1989; declarar l'excepció licitatòria; adjudicar
a l'empresa Construcciones Grau, SA, els treballs es¬
mentats; i requerir l'empresa adjudicatària per tal que,
en el termini dels deu dies següents al de la notificació,
presenti el document acreditatu d'haver constituït la
garantia definitiva per un import de 124.000 pessetes i
que designi el seu representant legal a fi que, en el dia i
l'hora que se li notifiqui, pugui formalitzar el contracte
corresponent.
Autoritzar la despesa de 772.349 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 649.01.115.30 del
Pressupost de 1989; i encarregarà l'empresa Pere Miret i
Casanovas (El Jardí de la Ciutat), els treballs d'enjardina-
ment dels parterres al Polígon Ramon Casellas.
Autoritzar la despesa de 543.284 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 272.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Teleinformàti-
ca, el subministrament d'un microordinador. Autoritzar
la despesa de 155.358 pessetes; aplicar l'esmentada
despesa a la partida 272.115.30 del Pressupost de
1989; i encarregar a l'empresa Ready System, el submi¬
nistrament d'una impressora.
Autoritzar la despesa de 200.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 272.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Canon Espa¬
ña; SA, el subministrament d'accessoris per a màqui¬
nes d'escriure electròniques.
Autoritzar la despesa de 387.615 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Grafos, SA, la
confecció de diverses publicacions amb motiu del Se¬
minari Restauració de Jardins Històrics.
Autoritzar la despesa de 392.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.115.30, del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Manuel Colo-
mines Golobardes, l'organització i la coordinació del
Seminari sobre Restauració de Jardins històrics.
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Autoritzar la despesa de 150.000 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 259.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Eusebio
Mestre i Carrera, el manteniment de les eines utilitzades
en els tallers de l'Escola.
Autoritzar la despesa de 263.010 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 255.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Canon Espa¬
ña, SA, el servei de lloguer de la fotocopiadora Ca¬
non.

Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 255.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregarà l'empresa Transfel, SA,
el servei de lloguer de contenidors per abocar runes i
materials de deixalles diverses.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa RCM, el
subministrament de productes químics i accessoris.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Sola, Pintura i
Bricolatge, SA, el subministrament de material de dro¬
gueria divers.
Autoritzar la despesa de 135.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 211.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Canon Espa¬
ña, SA, el manteniment de la copiadora Canon.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Ferreteria
Pagès, SA, el subministrament de diferents tipus d'ei¬
nes i materials divers de ferreteria.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Viuda de W.
Vila, SA, el subministrament d'accessoris i eines especí¬
fiques diverses per als tallers de l'Escola. Autoritzar la
despesa de 100.000 pessetes; aplicar l'esmentada des¬
pesa a la partida 254.115.30 del Pressupost de 1989; i
encarregar a l'empresa Carburos Metálicos, SA, el sub¬
ministrament divers de manyeria.
Autoritzar la despesa de 400.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Transfel, SA,
ei subministrament de diversos materials de construc¬
ció.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Hierros Llo¬
part, SA, el subministrament de diversos materials de
construcció.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30, del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Puigfel, SA,
el subministrament de materials diversos per a la cons¬
trucció.
Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Martín i
Vilajoana, SL, el subministrament de diversos materials
Per a la construcció d'elements de fusteria.
Autoritzar la despesa de 250.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Cristalería
Nieto, SA, el subministrament de diversos materials de
construcció de vidre.

Autoritzar la despesa de 450.000 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 211.115.30 del Pres¬
supost de 1989; i encarregar a l'empresa Jaume Corbe¬
lla i Campi el subministrament de diversos materials d'o¬
ficina.
Autoritzar la despesa de 657.200 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 274.115.30 del Pres¬
supost de 1989; declarar l'excepció licitatòria; i adjudi¬
cara l'empresa Doscientos Veinte, SCP, el subministra¬
ment d'un equip de megafonia per a la sala d'actes del
Districte.
Autoritzar la despesa de 498.200 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.01.115.30 del
Pressupost de 1989; i encarregar a l'empresa Ignasi
Tebe i Morera, l'aplicació d'una memòria resum anual
en la qual s'informa del funcionament de l'Escola.
Adjudicar al Sr. Mariano Martí i Querol, la concessió

del Bar-cafeteria del Centre Cívic del Guinardó, per un
període de dos anys a comptar de l'endemà de la
notificació de l'adjudicació, amb un cànon anual de
350.000 pessetes; requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini de quinze dies, presenti el document acredita¬
tiu d'haver constituït la garantia definitiva de 14.000
pessetes i concorri en el lloc, el dia i l'hora que se li
asenyali per a la formalització del contracte.
Modificar]'acord en el qual s'establia la quantitat de

la garantia definitiva per a la prestació dels serveis de
gestió i animació del Casal de Joves d'Horta, per un
import de 466.002 pessetes; requerir l'adjudicatari, se¬
gons el que estableix el plec de condicions del concurs,
perquè presenti el document acreditatiu d'haver consti¬
tuït la garantia definitiva de 116.501 pessetes, i concorri
en el lloc, dia i hora que se li notifiqui per a la formalitza¬
ció del contracte.
Modificar l'acord en el qual s'establia la quantitat de

la garantia definitiva per a la prestació dels serveis de
gestió i animació del Casal Infantil de la Taxonera, per
un import de 637.852 pessetes; requerir l'adjudicatari,
segons el que estableix el plec de condicions del
concurs, perquè presenti el document acreditatiu d'ha¬
ver constituït la garantia definitiva de 159.463 pessetes,
i concorri en el lloc, dia i hora que se li notifiquí per a la
formalització del contracte.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 110.711

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 21
d'octubre de 1987, a favor de la Comunitat de Propieta¬
ris del carrer de Lorda, per respondre de la resolució
que pogués recaure en el recurs contra la quota liquida¬
da a l'expedient 85-1-5815.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 92.820

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 21 de
setembre de 1988, a favor de Constraula, SA, per
respondre del contracte dels treballs de construcció de
voreres i jardineres a l'avinguda del Jordà.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 206.857

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 21 de
setembre de 1988, a favor de Constraula, SA, per
respondre del contracte dels treballs d'adequació del
triangle dels carrers Fastenrath/Rossell.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 50.000

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 21 de
setembre de 1988, a favor de Constraula, SA, per
respondre dels treballs de tancament a l'institutu Carles
Ribes.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 836.282

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 22 de
juny de 1988, a favor de l'Associació Promotora de
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Treball Social, per respondre del contracte de prestació
de serveis de treballs socials i comunitaris en atenció
primària al Districte.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 172.587

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 22 de
juny de 1988, a favor de l'Associació Promotora de
Treball Social, per respondre del contracte de prestació
de servei de reforç al Centre obert Taxonera.

Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 102.927
pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 28 de
març de 1989, a favor de Cristóbal Planet i Moya, per
respondre del contracte d'acondiciament de la segona
planta del Centre Cívic del Guinardó.
Cancel·lar i retornar, la garantia provisional de

134.442 pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal,
el 23 de gener de 1987, a favor de l'Associació Anima¬
dors Sòcio-culturals Neó, per respondre del contracte
de gestió i animació del Casal de Joves d'Horta.

Cancel·lar i retornar, la garantia provisional de 79.732
pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 23 de

gener de 1988, a favor de l'Associació Animadors
Sòcio-culturals Neó, per respondre del contracte de
gestió i animació del Casal Infantil Taxonera.
Informar favorablement sobre els projectes següents:

Estudi de detall per a la regulació volumètrica de la
edificació aïllada en l'àmbit del PERI, carrers del Doctor
Bové i del Passerell; Estudi de detall d'ordenació volu¬
mètrica de la finca situada en el carrer de Frederic
Rahola, núm. 43; i Estudi de detall definitori de les
condicions d'edificació del solar situat en el passatge
de Garcini, núms. 8-10.
Aprovar la proposta de donar el nom d'avinguda de

l'Estatut de Catalunya a l'actual Via Parc.
Aprovar l'informe del Districte referent al Projecte de

Transferència núm. 17 Gestió desconcentrada del Pa¬
dró Municipal d'Habitants.
Aprovar l'informe del Districte referent a l'Avant¬

projecte de Normativa per la qual es regularan els
òrgans de govern i participació de les escoles bressol
de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte 9. Sant Andreu

Sessió de 27 de setembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentants dels acords de la Comissió de

Govern, de 20 de setembre de 1989.
Elevar al Consell Plenari Municipal la proposta de

donar el nom de l'insigne polític i pedagog Josep
Pallach, a l'edifici, propietat de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, situat al carrer de Paixalet, (abans del Cinca, núms.
15-17) que a efectes de singularització i respectant les
diferents denominacions de les dotacions existents, o
en curs, es denominarà Centre Josep Pallach, i comuni-
car-ho a la família de l'homenatjat.

Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 25.498
pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 22 de
juny de 1989, a favor d'Inser, SA, per respondre del
contracte del servei de neteja del CC de Bon Pastor.
Instar al Departament d'Ensenyament de la Generali¬

tat de Catalunya, perquè procedeixi, mitjançant les
consultes i anuncis que siguin convenients, a la urgent
adjudicació de les obres de construcció de l'Institut de
Sant Andreu, per tal de mantenir l'entrada en funciona¬
ment per al mes de setembre de 1991, d'acord amb les
negociacions i compromisos assumits entre la Comissió
Cívica de Seguiment, el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que ha
complert tots i cadascun dels compromisos assumits; i
en conseqüència, reduir el termini d'execució segons la
data d'adjudicació, per mantenir la data esmentada
d'entrada en funcionament.
Aprovar el pressupost addicional per la contracta de

brigades del Districte per un import de 8.000.000 de
pessetes; i adjudicar a Rafael Balaguer i Rodríguez, per
ésser l'adjudicatari del contracte principal amb càrrec a
la partida pressupostària 258.115.30.05.09, del Pressu¬
post de 1989.
Aprovar el pressupost addicional per la contracta de

conservació d'edificis d'obra civil dependents del Dis¬
tricte de Sant Andreu, per un import de 4.000.000 de
pessetes; i adjudicar a Bernardo González i Moreno,
per ésser l'adjudicatari del contracte principal amb
càrrec a la partida pressupostària 222.115.30.05.09, del
Pressupost de 1989.
Aprovar el pressupost addicional per la contracta de

conservació d'edificis insta.lacions dependents del Dis¬
tricte de Sant Andreu, per un import de 4.000.000 de
pessetes; i adjudicar a Josep Gelabert i Trescals, per
ésser l'adjudicatari del contracte principal amb càrrec a
la Partida pressupostària 222.115.30.05.09, del Pressu¬
post de 1989.
Autoritzar la despesa d'1.614.200 pessetes amb càr¬

rec a la partida pressupostària 259.115.30.05.09 del
Pressupost de 1989, per atendre les despeses del
primer pagament dels treballs del Pla especial d'ordena¬
ció i millores de Trinitat Vella; abonar l'esmentat import
al Sr. Josep M. Vilanova i Claret, arquitecte redactor del
Pla, al lliurament del Document d'Objectius i Metodolo¬
gia previst en el plec de condicions.
Aprovar el plec de condicions econòmico-administra-

tives i el pressupost dels treballs d'instal·lació elèctrica a
l'edifici municipal del carrer de Paixalet, (abans Cinca),
per un import d'1.425.337 pessetes; adjudicar eIs es¬
mentats treballs a l'empresa Sapic, SA, per un import
d'1.425.337 de pessetes; autoritzar l'esmentada despe¬
sa amb càrrec a la partida 649.115 30.05.09 del Pressu¬
post de 1989; declarar l'excepció licitatòria, d'acord
amb l'article 1 120 1.3 del text refós de les Disposicions
legals vigents en matèria de règim local, de 18 d'abril
de 1986; notificar i requerir l'adjudicatari per tal que, en
el termini dels deu dies següents al de la recepció de la
notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia de 57.013 pessetes i designi el seu
legal representant a fi que, en el dia i hora que se li
indiqui, pugui procedir a la formalització del contracte.
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Informar favorablement sobre el projecte i plec de
condicions relatiu a les obres de clavegueram, pavi¬
mentació i enllumenat del carrer de Josep Soldevila,
entre els carrers de Sant Adrià i del Doctor Sampons,
per un import de 56.933.842 pessetes.
Aprovar el projecte i plec de condicions relatiu a les

obres de reforç del paviment dels carrers d'Arquímedes
i del Dragó, per un import de 6.389.089 pessetes; i
disposar la concurrència d'ofertes.
Aprovar el projecte i plec de condicions relatiu a les

obres d'ampliació del Casal d'Avis del carrer de Bascò-
nia, per un import de 14.571.294 pessetes; i disposar la
concurrència d'ofertes.
Aprovar el projecte i plec de condicions de les obres

d'adaptació del Casal de Joves del carrer de les Acà¬
cies, per un import de 9.506.476 pessetes (1a fase), i
13.119.230 de pessetes (2a fase); i disposar la concur¬
rència d'ofertes.
Declarar deserta la concurrència d'ofertes del projec¬

te compactat de reforçament dels carrers de Francesc
Tàrrega, Alexandre Galí, passatge Coello, Vallès i Ribot,
Antonio Ricardos, Mossèn Juliana, Monlau-Oliva, Coll,
Açores, Nadal, Colònia, Santa Coloma i Castellbell, per
un import de 32.399.578 pessetes; i procedir a la
contractació directa de les esmentades obres.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 426.038

pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 13 de
desembre de 1985, a favor de Rafael Balaguer i Rodrí¬
guez, per respondre del contracte de les obres de
rehabilitació de la seu del Districte de Sant Andreu.
Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el servei

de neteja del Casal d'Avis de La Palmera, a Comcon
SA, per un import de 876.000 pessetes; autoritzar la
despesa de 175.200 pessetes, amb càrrec a la partida
223.115 30.05.09 del Pressupost de 1989, i la resta de
700.800 pessetes, amb càrrec a la partida que cor¬
respongui del Pressupost de 1990; declarar l'excepció
licitatòria, d'acord amb l'article 1 120 1.3 del text refós
de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim
local de 18 d'abril de 1986; notificar i requerir l'adjudica¬
tari, per tal que, en el termini dels deu dies següents a la
data de recepció de la notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia reglamentària
de 26.280 pessetes, i designi el seu representant legal
a fi que, en el dia i hora que se li indiqui, pugui procedir
a la formalització del contracte.

Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el servei
de neteja del Casal d'Avis de Bon Pastor, a Comcon
SA, per un import d'1.276.207 pessetes; autoritzar la
despesa de 375.355 pessetes, amb càrrec a la Partida
223.115 30.05.09 del Pressupost de 1989, i la resta de
900.852 pessetes, amb càrrec a la partida que cor¬
respongui del pressupost de 1990; declarar l'excepció
licitatòria, d'acord amb l'article 1 120 1.3 del Text refós
de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim
local de 18 d'abril de 1986; notificar i requerir l'adjudica¬
tari, per tal que, en el termini dels deu dies següents de
la recepció de la notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia reglamentària
de 38.286 pessetes i designi el seu representant legal a
fi que, en el dia i l'hora que se li indiqui, pugui procedir a
la formalització del contracte.

Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el servei
de neteja del Casal d'Avis Bascònia, a Comcon SA, per
un import d' 1.125.348 pessetes; autoritzar la despesa
de 160.764 pessetes, amb càrrec a la partida 223.115
30.05.09 del Pressupost de 1989, i la resta de 964.584

pessetes, amb càrrec a la partida que correspongui del
Pressupost de 1990; declarar l'excepció licitatòria, d'a¬
cord amb l'article 1 120 1.3 del Text refós de les
Disposicions legals vigents en matèria de Règim local
de 18 d'abril de 1986; notificar i requerir l'adjudicatari
per tal que, en el termini dels deu dies següents a la
recepció de la notificació, presenti el document acredi¬
tatiu d'haver constituït la garantia reglamentària de
33.760 pessetes, designi el seu representant legal a fi
que, en el dia i l'hora que se li notifiqui, pugui procedir a
la formalització del contracte.

Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el servei
de neteja de dependències de l'edifici del carrer de
Paixalet, a Cooperativa Tamara, per un import de
3.900.000 pessetes; autoritzar la despesa de 598.490
pessetes, amb càrrec a la partida 223.115 30.05.09 del
pressupost de 1989, i la resta de 3.301.510 pessetes,
amb càrrec a la partida que correspongui del Pressu¬
post de 1990; declarar l'excepció licitatòria, d'acord
amb l'article 1 120 1.3 del Text refós de les Disposi¬
cions legals vigents en matèria de Règim local de 18
d'abril de 1986; notificar i requerir l'adjudicatari per tal
que, en el termini dels deu dies següents a la data de
recepció de la notificació, presenti el document acredi¬
tatiu d'haver constituït la garantia reglamentària de
117.000 pessetes i designi el seu representant legal a fi
que, en el dia i l'hora que se li indiqui, pugui procedir a
la formalització del contracte.

Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el sub¬
ministrament de material de neteja a les dependències
municipals i escoles públiques del Districte, a Aubert,
SA, per un import de 401.108 pessetes; autoritzar la
despesa de 401.108 pessetes amb càrrec a la Partida
223.115 30.05.09 del Pressupost de 1989; declarar
l'excepció licitatòria, d'acord amb l'article 1 120 1.3 del
Text refós de les Disposicions legals vigents en matè¬
ria de Règim local de 18 d'abril de 1986; notificar i
requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini dels deu
dies següents a la data de recepció de la notificació,
presenti el document acreditatiu d'haver constituït la
garantia reglamentària de 12.033 pessetes, i designi el
seu representant legal a fi que, en el dia i l'hora que se
li indiqui, pugui procedir a la formalització del contrac¬
te.

Adjudicar, mitjançant concurrència d'ofertes, el sub¬
ministrament de material de neteja a les dependències
municipals i escoles públiques del Districte, a l'empresa
Almacenes Barluenga, SA, per un import d'1.297.575
pessetes; autoritzar l'esmentada despesa amb càrrec a
la partida 223.115 30.05.09, del Pressupost de 1989;
declarar l'excepció licitatòria, d'acord amb l'article 1
120 1.3 del Text refós de les Disposicions legals vigents
en matèria de Règim local de 18 d'abril de 1986;
notificar i requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini
dels deu dies següents a la data de recepció de la
notificació, presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia reglamentària de 38.927 pessetes,
i designi el seu representant legal a fi que, en el dia i
l'hora que se li indiqui, pugui procedir a la formalització
del contracte.
Cancel·lar i retornar, la garantia de 9.000 pessetes,

constituïda a la Dipositaria Municipal, el 26 d'abril de
1988, a favor de Cooperativa la Llauna Bon Pastor, per
respondre del contracte per garantir la infrastructura
cultural del Districte, la recollida, el transport, i la col·lo¬
cació de tarimes.
Cancel·lar i retornar, la garantia definitiva de 91.885
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pessetes, constituïda a la Dipositaria Municipal, el 19 de
febrer de 1988, a favor de La Brúixola, per respondre
del contracte pel servei de gestió i animació del Casal
de Joves de la Sagrera durant l'any 1988.
Quedar assabentat del total de subvencions atorga¬

des pel Programa de Joventut, per un import de 91.000
pessetes.

Quedar assabentat del total de subvencions atorga¬
des pel Programa de Cultura, per un import de 200.000
pessetes.
Informar favorablement sobre el conveni entre el

Districte de Sant Andreu i el Grup Otger-7 per a la gestió
de la Sala Fraga, per un període que finalitzarà el 31 de
juliol de 1990.
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DISPOSICIONS D'INTERÈS
PER A L'AJUNTAMENT

Publicades en el Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la Generalitat i Butlletí Oficial
de la Província. Setembre 1989.

Comunicacions
RD 1066/89 28-

Eleccions
RD 1047/89 1-IX

RD 1087/89 8-IX

Ensenyament
RD 1074/89 1-IX

RD 1075/89 1-IX

D 219/89 1 -VIII

Reglament que desenvolupa la Llei de 18-XII, d'Ordenació de les (BOE núm. 212
Telecomunicacions de 5-IX-89)

Dissolució del Congrés de Diputats i del Senat i convocatòria (BOE núm. 210
de 2-IX-89)d'eleccions generals

Normes per a les Eleccions Generals de 29 d'octubre de 1989 (BOE núm. 216
de 9-IX-89)

Traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la (BOE núm. 213
Generalitat en matèria d'Ensenyament de Graduat Social de 6-IX-89)
Traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la (BOE núm. 213
Generalitat en matèria d'Ensenyaments Superiors de Marina Civil de 6-IX-89)
Delegació de competències de la Generalitat a les comarques en (DOG núm. 1197
matèria d'ensenyament de 22-IX-89)

Esport
R /89 -IX

Personal
R /89 21-

Serveis socials

Convocatòria dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al (DOG núm. 1199
curs 1989-1990. de 27-IX-89)

Cursos de l'Escola d'Administració pública sobre la incidència de (DOG núm. 1193
les lleis sectorials en el règim jurídic de les corporacions locals de 13-IX-89)

RD 1077/89 1-IX Modificació i ampliació dels mitjans patrimonials traspassats a la
Generalitat en matèria de temps lliure i de treball i seguretat social

(BOE núm.
de 6-IX-89)

213

D 220/89 28-VIII Delegació de determinades competències de la Generalitat a les
comarques en matèria de serveis socials

(DOG núm.
de 22-IX-89)

1197

RD 1170/89 8-IX Amplia els mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generalitat
en matèria de protecció de menors

(BOE núm.
de 29-IX-89)

234

Transports
HD 1076/89 1-IX Traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans personals,

pressupostaris i patrimonials en matèria de transports per car¬
(BOE núm.
de 6-IX-89)

213

RD
retera i per cable

1080/89 1-IX Modifica el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans
en Transports en Automòbils lleugers

(BOE núm.
de 7-IX-89)

214

Turisme
D 210/89 1-VIII Reglamenta la professió de guia de turisme (DOG núm.

de 18-IX-89)
1195

Urbanisme
D 193/89

D 194/89

17-VII

17-VII

Estableix les normes sobre l'ordenació i la classificació dels (DOG núm. 1189
apartaments turístics d' 1 -IX-89)
Regula les empreses dedicades al lloguer d'apartaments turístics (DOG núm. 1191

de 6-IX-89)
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RESUM

Comunicacions
El RD 1066/89 de 28 d'agost, motivat per les Directi¬

ves CEE 83/189, 86/361 i 88/301 i Llei 31/1987, fixa la
necessitat d'obtenir del Ministeri de Transports, Turisme
i Comunicacions, un Certificat d'Acceptació de confor¬
mitat amb les especificacions tècniques que permetin
garantir el funcionament eficient dels serveis i xarxes de
Telecomunicacions, a aprovar pel Govern.

Eleccions
El RD 1087/89 de 8 de setembre, que desenvolupa

el RD 1047/89 d'1 de setembre de dissolució del
Congrés de Diputats i del Senat i de convocatòria
d'eleccions, estableix normes perquè el personal que el
dia dels comicis estigui al servei de les diferents Admi¬
nistracions Públiques disposi de quatre hores lliures
retribuïdes per exercir el dret de vot. D'altra banda, fixa
un permís remunerat per al personal en funcions a les
diverses Meses Electorals.

Ensenyament
El RD 1074/89 d'1 de setembre, de conformitat

amb l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia de Catalu¬
nya, fa efectiu el traspàs de l'Administració de l'Estat
a la Generalitat, de funcions, serveis, béns, drets,
obligacions, crèdits pressupostaris i personal de les
Escoles Socials que, en compliment del RD 154/1986
de 13 de juny, s'integraran en les Universitats que
correspongui.

En el mateix sentit que l'anterior, el RD 1075/1989,
d'1 de setembre, traspassa funcions i serveis en
matèria d'Ensenyaments Superiors de Marina Civil,
donant així compliment al RD 1522/1988,- de 2 de
desembre, que prescriu la seva integració en la Uni¬
versitat.

El Decret 219/1989, d'1 d'agost, d'acord amb les
lleis 6 i 8/1987, reguladores del règim local a Catalu¬
nya, delega competències de matèries relacionades
amb el servei públic d'ensenyament. Les comarques
les podran exercir en col·laboració amb els ajunta¬
ments afectats. De tota manera, la Generalitat es
reserva la tutela de les funcions delegades.

Esport
Per resolució de 8 de setembre de 1989, de la

Direcció General de l'Esport, es convoquen els Jocs
Esportius Escolars de Catalunya per al curs 1989-1990,
els quals es regiran per les normes annexes a aquesta
resolució i per la normativa general aplicable a aquests
Jocs Esportius Escolars.

Personal
La resolució de 21 d'agost de 1989, del Director de

l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat, anun¬
cia la realització, amb la col·laboració de la Direcció
General d'Administració Local, a les diferents capitals
catalanes, de quatre cursos especialment adreçats a
tècnics superiors d'ajuntament, sobre la incidència de
les lleis de costes, d'aigües, de carreteres i d'hisendes
locals en el règim de les corporacions locals.

Serveis socials
El RD 1077/89, d'1 de setembre, modifica i amplia

els mitjans materials traspassats per l'Administració de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de
temps lliure i de Treball i Seguretat Social, en virtut dels
RD 2688/1980 de 4 de desembre i 611/1987 de 24
d'abril, respectivament.

El decret 220/1989 de 28 d'agost, del Departament
de Benestar Social de la Generalitat, d'acord amb la Llei
26/85 de 27 de desembre i de la legislació general local
catalana, delega competències a les comarques en
matèria de serveis destinats a persones amb disminució
sobre: establiments d'acolliment residencial, foment de
la iniciativa privada i activitats de promoció de la integra¬
ció social.

El RD 1170/1989, de 8 de setembre, amplia els
mitjans personals, materials i pressupostaris adscrits als
serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la
Generalitat en matèria de protecció de menors pel RD
1292/1981 de 5 de juny, en virtut de la competència
atribuïda a la Generalitat per l'article 9.28 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya i per la DA 1a de la Llei
27/1987 d' 11 de novembre. D'altra banda la Llei 11/85
de 13 de juny, de protecció i tutela dels menors,
concreta els tres aspectes d'aquella competència (en la
qual l'article 4.2 atribueix les funcions d'assistència
primària als ajuntaments): tractament i prevenció de la
delinqüència infantil i juvenil, i la tutela per defecte o per
inadequat exercici de la pàtria potestat o del dret de
guarda i educació.

Transports
El RD 1076/89 d'1 de setembre, fa referència al

traspàs de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de
Catalunya dels mitjans personals, patrimonials i pressu¬
postaris afectes a les facultats delegades per la Llei
Orgànica 5/87, de 30 de juliol, en relació amb els
transports per carretera i per cable.

El RD 1080/89 d'1 de setembre, modifica el Regla¬
ment Nacional de Serveis Urbans i Interurbans de
Transports en Automòbils Lleugers, aprovat pel RD
763/79 de 16 de març, que estableix un nou règim
general tarifari.

Turisme
El decret 210/1989 d'1 d'agost, atribueix l'exclussiva

del servei habitual i retribuït d'informació als turistes en
matèria cultural, artística, històrica i geogràfica als guies
de turisme. A la vegada estableix la classificació, habili¬
tació i règim jurídic.

Urbanisme
El decret 193/1989, de 17 de juliol, del Departament

de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat, classifi¬
ca els allotjaments turístics i estableix el règim de serveis.
Així mateix fixa els requisits que ha de complir l'empresa¬
ri per a l'obtenció de l'autorització d'obertura.

El decret 194/1989 de 17 de juliol, es refereix a la
necessitat d'inscripció en una secció especial del Re¬
gistre general d'empreses, de constitució de fiança,
d'alta de la llicència fiscal i d'altres requisits a complir
per les empreses que es dediquin al lloguer d'aparta¬
ments turístics.
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PERSONAL

Nomenaments

Decret. Vista la proposta de la Regidoría de l'Àmbit
de la Via Pública i atès el que disposen els articles 311
de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 20.2 de la Llei 30/84, de 2
d'agost, 104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 176 del RD
781/86 de 18 d'abril, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Ramon Ferreiro i

Dou, per desenvopular tasques d'assessorament en les
relacions amb els mitjans de comunicació, adscrit a la
Regidoría de l'Àmbit de la Via Pública, amb retribucions
de Tècnic Mitjà i dedicació plena, amb efectes de l'1 de
juliol de 1989.
Barcelona, 11 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(fíef. P-1100)

k k k

Decret. Vista la proposta de la Coordinació de Ser¬
veis de Protecció Ciutadana i atès el que disposen els

articles 311 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 20.2 de la Llei
30/84, de 2 d'agost, 104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i
176 del RD 781/86 de 18 d'abril, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Josep Juive i Coll,

per desenvopular tasques d'assessorament logístico-
operatiu de la Guàrdia Urbana: Anàlisi dels circuits i
sistemes d'elaboració dels plans d'actuació dels diver¬
sos serveis policials, estudi sobre l'explotació tècnico-
operativa del sistema de telecomunicacions, estudi so¬
bre la planificació dels serveis de la Guàrdia Urbana en
les Olimpíades de 1992. La seva adscripció serà a la
Coordinació de Serveis de Protecció Ciutadana, amb
retribucions de Tècnic Superior, complement de desti¬
nació de nivell 26 i específic de responsabilitat cor¬
responent al lloc de treball 2640.
Barcelona, 11 d'octubre de 1989. L'Alcalde, Pasqual

Maragall i Mira.
(Réf. P-1103)

CORRECCIÓ D'ERRADES. Havent-se observat
una errada^ en el nivell corresponent a Cap de Nucli
Orgànic d'Ús de la Via Pública del Districte de Gràcia,
publicat a la Gaseta Municipal números 16 i 29, de 10
de maig i 21 de setembre de 1989, se'n detalla l'oportu¬
na correcció:
En la pàgina 702, on diu «4.5 Nucli Orgànic d'Ús de la

Via Pública. Nivell: 20...», ha de dir «4.5 Nucli Orgànic
d'Ús de la Via Pública. Nivell: 18...».

En la pàgina 1171, després del 3.1, s'ha d'intercalar:
«Cap del Nucli Orgànic d'Ús de la Via Pública del
Districte de Gràcia. Nivell: 18.^
Caps de Nucli Orgànic d'Ús de la Via Pública dels

Districtes de Nou Barris i Les Corts...».
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ANUNCIS

Concursos

S'exposa al públic en el Negociat de Transports i
Circulació (Avinguda del Portal de l'Àngel, núms. 8-10,
3r), els plecs de condicions que han de regir el contrac¬
te dels treballs de conservació de l'enllumenat públic de
la primera demarcació de la ciutat de Barcelona; es
convoca concurs per mitjà d'aquest anunci, aprovat per
acord de la Comissió de Govern, de 15 de setembre de
1989.
Durant vuit dies, a comptar de l'endemà de la publi¬

cació d'aquest anunci en el Diari Oficial de les Comuni¬
tats Europees, podran formular-se reclamacions contra
el plec de condicions.
Alhora s'anuncia concurs per a l'adjudicació de l'es¬

mentat contracte, d'acord amb a les condicions se¬
güents:
Objecte: Conservació de l'enllumenat públic de la

primera demarcació de la ciutat de Barcelona; import
total màxim: 735.000.000 pessetes; vigència: 2 anys;
pagament: amb càrrec al Pressupost General del perío¬
de comprès entre els anys 1989 i 1991.

Per prendre part en el concurs, els licitadors hauran
de constituir de manera prèvia la garantia provisional de
14.700.000 pessetes; quant a la definitiva i la comple¬
mentària si escau, es deduiran en la forma legalment
establerta.

Les proposicions es redactaran segons el model se¬
güent:

«En ... veí de ... amb domicili ... assebentant del plec
de condicions que ha de regir el contracte de ... es
compromet a efectuar-lo amb subjecció a les condi¬
cions del plec indicat, amb les baixes que es relacionen
a continuació sobre els preus unitaris continguts en el
plec de condicions ... per cent (en lletres i xifres). Es
compromet també al compliment de les obligacions
que es deriven de la legislació vigent, dels plecs de
condicions, i de les ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del licitador).»
Les proposicions, juntament amb tota la documenta¬

ció que requereix el plec de condicions, es presentaran
en sobre tancat, en el qual figurarà la inscripció «propo¬
sició per prendre part en el concurs relatiu al contracte
pels treballs de conservació de l'enllumenat públic de la
primera demarcació de la ciutat de Barcelona», en el
Negociat indicat, durant les hores d'oficina, des del
següent al de la inserció d'aquest anunci en el Diari
Oficial de les Comunitats Europees fins a les dotze
hores del dia en què es compleixin els trenta-sis dies
naturals.
L'acte d'obertura de pliques, si no es formulen recla¬

macions contra els plecs -en aquest cas s'ajornaria la
licitació- tindrà lloc en la Casa Consistorial, actuant com
a President l'll im. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via
Pública, a partir del quart dia hàbil següent a l'últim
assenyalat per a la presentació de les propostes.
Barcelona, 14 de novembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal

★ ★ ★

S'exposa al públic en el Negociat de Transports i
Circulació (Avinguda del Portal de l'Àngel, núms. 8-10,
3r), els plecs de condicions que han de regir el contrac¬
te dels treballs de conservació de l'enllumenat públic de
la segona demarcació de la ciutat de Barcelona; es
convoca concurs per mitjà d'aquest anunci, aprovat per
acord de la Comissió de Govern, de 15 de setembre de
1989.
Durant vuit dies, a comptar de l'endemà de la publi¬

cació d'aquest anunci en el Diari Oficial de les Comuni¬
tats Europees, podran formular-se reclamacions contra
el plec de condicions.
Alhora s'anuncia concurs per a l'adjudicació de l'es¬

mentat contracte, d'acord amb a les condicions se¬

güents:
Objecte: Conservació de l'enllumenat públic de la

segona demarcació de- la ciutat de Barcelona; import
total màxim: 735.000.000 pessetes; vigència: 2 anys;
pagament: amb càrrec al Pressupost General del perío¬
de comprès entre els anys 1989 i 1991.

Per prendre part en el concurs, els licitadors hauran
de constituir de manera prèvia la garantia provisional de
14.700.000 pessetes; quant a la definitiva i la comple¬
mentària si escau, es deduiran en la forma legalment
establerta.
Les proposicions es redactaran segons el model se¬

güent:
«En ... veí de ... amb domicili ... assebentant del plec

de condicions que ha de regir el contracte de ... es
compromet a efectuar-lo amb subjecció a les condi¬
cions del plec indicat, amb les baixes que es relacionen
a continuació sobre els preus unitaris continguts en el
plec de condicions ... per cent (en lletres i xifres); es
compromet també al compliment de les obligacions
que es deriven de la legislació vigent, dels plecs de
condicions, i de les ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del licitador).»
Les proposicions, juntament amb tota la documenta¬

ció que requereix el plec de condicions, es presentaran
en sobre tancat, en el qual figurarà la inscripció «propo¬
sició per prendre part en el concurs relatiu al contracte
pels treballs de conservació de l'enllumenat públic de la
segona demarcació de la ciutat de Barcelona», en el
Negociat indicat, durant les hores d'oficina, des del
següent al de la inserció d'aquesta anunci en el Diari
Oficial de les Comunitats Europees fins a les dotze
hores del dia en què es compleixin els trenta-sis dies
naturals.
L'acte d'obertura de pliques, si no es formulen recla¬

macions contra els plecs -en aquest cas s'ajornaria la
licitació- tindrà lloc en la Casa Consistorial, actuant com
a President l'll im. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via
Pública, a partir del quart dia hàbil següent a l'últim
assenyalat per a la presentació de les propostes.
Barcelona, 14 de novembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal
★ ★ ★

S'exposa al públic en el Negociat de Transports i
Circulació (Avinguda del Portal de l'Àngel, núms. 8-10,
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3r), els plecs de condicions que han de regir el contrac¬
te dels treballs de conservació de l'enllumenat públic de
la tercera demarcació de la ciutat de Barcelona; es
convoca concurs per mitjà d'aquest anunci, aprovat per
acord de la Comissió de Govern, de 15 de setembre de
1989.
Durant vuit dies, a comptar de l'endemà de la publi¬

cació d'aquest anunci en el Diari Oficial de les Comuni¬
tats Europees, podran formular-se reclamacions contra
el plec de condicions.
Alhora s'anuncia concurs per a l'adjudicació de l'es¬

mentat contracte, d'acord amb les condicions se¬

güents:
Objecte: Conservació de l'enllumenat públic de la

tercera demarcació de la ciutat de Barcelona; import
total màxim: 828.000.000 pessetes; vigència: 2 anys;
pagament: amb càrrec al Pressupost General del perío¬
de comprès entre els anys 1989 i 1991.
Per prendre part en el concurs, els licitadors hauran

de constituir de manera prèvia la garantia provisional de
16.560.000 pessetes; quant a la definitiva i la comple¬
mentària, si escau, es deduiran en la forma legalment
establerta.
Les proposicions es redactaran segons el model se¬

güent:
«En ... veí de ... amb domicili ... assebentant del plec

de condicions que ha de regir el contracte de ... es

compromet a efectuar-lo amb subjecció a les condi¬
cions del plec indicat, amb les baixes que es relacionen
a continuació sobre els preus unitaris continguts en el
plec de condicions ... per cent (en lletres i xifres). Es
comproment també al compliment de les obligacions
que es deriven de la legislació vigent, dels plecs de
condicions, i de les ordenances municipals.
(Lloc, data i signatura del licitador).»
Les proposicions, juntament amb tota la documenta¬

ció que requereix el plec de condicions, es presentaran
en sobre tancat, en el qual figurarà la inscripció «propo¬
sició per prendre part en el concurs relatiu al contracte
pels treballs de conservació de l'enllumenat públic de la
tercera demarcació de la ciutat de Barcelona», en el
Negociat indicat, durant les hores d'oficina, des del
següent al de la inserció d'aquesta anunci en el Diari
Oficial de les Comunitats Europees fins a les dotze
hores del dia en què es compleixin els trenta-sis dies
naturals.
L'acte d'obertura de pliques, si no es formulen recla¬

macions contra els plecs -en aquest cas s'ajornaria la
licitació- tindrà lloc en la Casa Consistorial, actuant com a
President l'll im. Sr. Regidor de l'Àmbit de la Via Pública,
a partir del quart dia hàbil següent a l'últim assenyalat per
a la presentació de les propostes.
Barcelona, 14 de novembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

Notificacions

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient tramitat pel Negociat de Proveïments i Consum,
amb el núm. 3410/88, sobre la proposta de caducitat
de la parada núm. 54 del mercat del Bon Pastor, es
notifica al Sr. Manuel González i Ricart, (en el seu últim
dommicili conegut han estat refusades les notificacions
que li han estat adreçades), la resolució de l'Alcaldia
que es transcriu a continuació:
Imposar al Sr. Manuel González i Ricart la sanció de

pèrdua de l'autorització que empara el ús de la parada
núm. 54 del mercat del Bon Pastor, d'acord amb el que
disposa l'article 92.B,c) de l'Ordenança de Mercats, per
comissió de falta greu assenyalada en l'article 90 k) de
la mateixa Ordenança (tancament de la parada no
autoritzada durant més de tres dies); declarar caducada
l'esmentada autorització i vacant la parada esmentada;
requerir el Sr. Manuel González i Ricart perquè de
conformitat amb el que disposen els articles 129 i 130
del Reglament de Béns de les Entitats Locals, deixi la
parada lliure, vacua i expedita, i si transcorregut el
termini de deu dies no s'hagués efectuat el desatlloja-
ment, requerir-lo perquè en el termini dels cinc dies
següents procedeixi a la desocupació i posi la parada a
disposició de l'Administració; assenyalar el vuitè dia
hàbil a comptar de la finalització dels cinc dies anteriors,
a les vuit hores del matí, per a la pràctica de la diligència
de llançament; designar la Directora del mercat del Bon

Pastor, Sra. Alexandra Sacristán i el Sr. Manuel Devesa,
auxiliar de l'esmentat mercat, perquè junts o per sepa¬
rat efectuïn la diligencia esmentada, amb absoluta in-
demnitat per a l'erari municipal, assistits del personal
auxiliar de la Policia Municipal que considerin pertinent i
necessari i amb la facultat de reclamar directament
l'auxili de la força pública, si fos el cas, per al bon
compliment de la comesa que els ha estat assignada.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs

previ de reposició tal com disposa l'article 52.1 de la
Llei reguladora de les Bases de Règim Local d'abril
de 1985, i el paràgraf 1r de l'article 5 de la Llei de
Jurisdicció Contenciosa-administrativa, davant
l'òrgan que l'ha adoptat en el termini d'un mes a
comptar del dia següent de la notificació. L'esmentat
recurs s'entendrà desestimat si transcorregut un mes
des de la seva interposició, no li ha estat notificada la
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es

podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent de la notificació de l'acord resolutori del
recurs; i si no es notifiqués cap acord resolutori, el
termini serà d'un any a comptar de la data d'interposició
del recurs.

També, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que
es consideri convenient.
Barcelona, 28 de setembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Bauiles i Cortal.
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Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núms. 235 al 260 dels dies 1 al 31
d'octubre de 1989

Subhastes
- Relació de vehicles objecte de subhasta, per dèbits

de multes de circulació dels exercicis 1985-1989.
(Dia 26)

Cancel·lació de les garanties
donades per:
- Faeco, SA, per les obres d'adquisició de dos marmi¬

tes per a la cuina de l'escola municipal Bosc de
Montjuïc.

- Hijos de José Oriola, SA, per a la conservació i
funcionament de les instal·lacions d'il·luminacions ar¬

tístiques dels monuments de la ciutat, a les zones
A i B.

(Dia 3)
- Huarte y Cia, per les obres de construcció del col·legi
públic Pla de Fornells.
(Dia 5)

- Construcciones y Obras Públicas y Civiles, SA, per
les obres de pavimentació del carrer de la Baixada de
Casa Mateo, entre els carrers de Dante Alighieri i Gra¬
nollers.

- Associació Promotors de Treball Social, per la gestió
del contracte de serveis d'assistència primària en el
Districte de Sant Martí.
(Dia 6)

- Creaciones Material Espectacular, SA, pel subminis¬
trament de plataformes per a la construcció de l'es¬
cenari teatral del Mercat de les Flors de Barcelona.

- Auxiliar de Canalizaciones, SA, per les obres de
construcció de les voreres en el Polígon del Besòs.
(Dia 10)

- Gresca al Barri, pel contracte de gestió del Casal
Infantil El Xalet, del Clot.

- Mariano Herrero i Albacar, per les obres del contracte
de prestació de serveis de Brigades del Districte de
Gràcia, any 1988.
(Dia 16)

- Auxiliar Canalizaciones, SA, per les obres de jardine¬
ria al carrer del Marquès de Sentmenat, entre el carrer
de Numància i el jardí dels Infants, i l'enjardinament
de l'espai interior del carrer de Pintor Tapiró.
(Dia 17)

- Industrias Figueras, SA, pel subministrament de 617
seients esportius per al Palau Municipal d'Esports.
(Dia 19)

- Fomento de Obras y Construcciones, SA, per les
obres d'acondiciament de l'entorn del nou mercat de

Canyelles.
(Dia 24)

- José Roig, SA, pel subministrament d'una màquina
de rentar rodets per a la Impremta Municipal.

- José Roig, SA, pel subministrament d'una màquina
d'empastar teles d'enquadernació per a la Impremta
Municipal.
(Dia 25)

- Sociedad de Grandes Redes Eléctricas, SA, per les
obres de pavimentació del carrer de Pintor Pradilla,
entre els carrers de Picó i Campanar i de la Font d'en
Fargas.

- Incofano, SA, per les obres de treballs complementa¬
ris en diferents centres d'ensenyament.

- J. Ferrer i Tomàs, per les obres de construcció i
il·luminació de la pista esportiva del CP Cristòfol Co¬
lom.

- Incofano, SA, per les obres de la instal·lació elèctrica
del Col·legi Públic Pirineu.

- Asociación Promotora de Trabajo Social, pel contrac¬
te relatiu a Serveis d'atenció primària.
(Dia 26)

- Eubolar, SA, pel servei de neteja de les dependèn¬
cies del Parc de l'Eixample del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament.

- Construcciones y Contratas, SA, per les obres de
clavegueram i pavimentació del carrer del Rosselló,
entre els carrers del Dos de Maig i de la Independència.
(Dia 28)

Informació pública
- Relació de propietaris afectats per procedir a l'aixe¬
cament de les actes prèvies a l'ocupació de la finca
afectada per l'execució del projecte de construcció
d'un recinte firal per ampliar la Fira Oficial de Mostres
de Barcelona.
(Dia 3)

- De l'acord de la Comissió de Govern , de 5 de maig
de 1989, i del Consell Plenari, de 16 de juny de 1989,
d'aprovar inicialment el projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, dels carrers d'Indústria, Trinxant i
Fresser, per un import de 3.915.200 pessetes.
(Dia 6)

- De l'expedient relatiu a l'adquisició mitjançant expro¬
piació, de les finques núms. 60 i 62 del carrer de
Passarell, per a equipaments i vial.

- De l'acord municipal, de 10 de març de 1989, d'infor¬
mació al públic pel termini de 15 dies hàbils, de
l'estudi de detall de l'assenyalament d'alineacions i
rasants del camí de Vallvidrera.
(Dia 7)

- De l'expedient relatiu a l'adquisició pel sistema
d'expropiació de les finques núms. 16-26, 30-32,
34-36 i 38-40 del carrer del Torrent de Can Mariner,
i núm. 373 del passeig de Fabra i Puig, parcialment
qualificades com a zones vials pel Pla General Me¬
tropolità.

- De l'acord municipal, de 21 de juliol de 1989, d'apro¬
var inicialment l'estudi de detall de la finca núms. 12
al 16 del passeig del Verdum.

- De l'expedient relatiu a l'adjudicació d'una parcel·la
sobrant de via la pública situada a l'avinguda de
Roma, núm. 132.
(Dia 10)

- Als afectats per les contribucions especials per les
obres de construcció de la galeria de cruïlla sota el II
Cinturó i el Cinturó del litoral, perquè puguin sol·licitar
en el termini de 15 dies la constitució de l'Associació
Administrativa de Contribuents.

- De l'acord del Consell Plenari, de 12 de setembre de
1989, d'aprovar definitivament la imposició de contri¬
bucions especials per a les obres de construcció de
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galeries de cruïlla sota el II Cinturó i el Cinturó del Li¬
toral.
(Dia 11)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 29 de setembre de 1989,
d'aprovar els padrons de contribuents de l'arbitri
sobre solars amb finalitats urbanístiques, ús de vore¬
res i l'impost sobre la publicitat (anuncis permanents)
corresponents a l'exercici de 1989.
(Dia 17)

- De l'expedient relatiu a la delimitació del Polígon
d'actuació de l'entorn del mercat de la Mare de Déu
de Montserrat en execució del Pla especial de refor¬
ma interior i millora d'accés del Barri de Roquetes.
(Dia 18)

- De l'acord del Consell Plenari, d'aprovar unes modifi¬
cacions de crèdit per un import de 2.354.581.529
pessetes, dins el Pressupost general de 1989.
(Dia 21)

- De l'acord de la Comissió de Govern, d'aprovar
inicialment el projecte d'urbanització del carrer de
Tarragona.
(Dia 24)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de
setembre de 1989, de desestimar les al·legacions
formulades durant el termini d'informació pública del
Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació A
del PERI del carrer de Tarragona i de l'aprovació
definitiva de l'esmentat Pla.

- De l'acord del Consell Plenari, de 6 d'octubre de
1989, d'aprovar inicialment l'Ordenança sobre les
llicències d'accés de vehicles als locals (guals).

- De l'acord de l'Alcaldia, de 20 d'octubre de 1989,
perquè tingui lloc l'audiència pública de ciutat, en
relació a les ordenances fiscals i al pressupost muni¬
cipal per al proper exercici de 1990.
(Dia 28)

Notificacions

- A Tebsi, SA, en relació amb l'expedient de neteja del
solar del carrer de Josep Pla, núm. 74, tramitat pel
Districte de Sant Martí.
(Dia 4)

- Als ignorats hereus de la Sra. Maria Garcia i Asensio,
en relació amb l'expedient del Negociat de Proveï¬
ments i Consum sobre l'autorització que empara l'ús
de la parada núm. 65 del mercat de la Mare de Déu
del Port.

- Al Sr. Rafael Clemente i Ponz, en relació amb l'expe¬
dient del Negociat de Proveïments i Consum sobre
l'autorització que empara l'ús de les parades núms.
924 i 925 del mercat de la Boqueria.
(Dia 25)

Altres anuncis

SORTEIG DE TÍTOLS DEL DEUTE MUNICIPAL

A les vuit i trenta minuts del dia 14 de desembre de
1989, es portarà a terme el sorteig públic de títols del
Deute municipal, d'acord amb els quadres d'amortitza¬
ció corresponents amb la particularitat del sorteig avan¬
çant per a 1990 de les emissions que s'indiquen a con¬
tinuació:

Emissió

31-03-41 A)
31-03-41 B)
17-02-48
14-03-50

Nombre de títols a

amortitzar al 1989
6.207
2.334
7.269
8.197

Nombre de títols a

amortitzar al 1990

Emissió

09-04-54
11-09-58
01-04-73 A)
01-04-73 B)
01-11-76
01-08-76
01-06-77
01-01-77
01-12-78
15-12-78
23-04-82
16-08-82
20-12-82
31-01-85

Nombre de títols a

amortitzar al 1989
7.169
6.794

3.494
Les normes aplicables seran les

regir els anteriors sorteigs.

Nombre de títols a

amortitzar al 1990

99.863
2.498
15.687
26.365
24.299
19.315
3.125
7.119
9.050
3.624
3.624

mateixes que van
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