
GASETA
MUNICIPAL

SUMARI

Conseil Plenari

Acta sessió 6-X-1989 1480

Acords sessió 10-XI-1989 1497

Comissió de Govern

Acta sessió 3-XI-1989 1501

Acords sessió 17-XI-1989 1504

Disposicions Generals
Acords dels òrgans de govern

Estatuts de l'Institut Municipal de Música de Barce¬
lona 1508

Estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica de Bar¬
celona 1514

Modificacions de crèdit 1519

Correcció d'errades al Pla d'Equipament de Benes¬
tar Social dels Districtes 1522

Decrets de l'Alcaldia

Modificacions de crèdit 1523

Consells Municipals de Districte
Districte 4. Les Corts. Acords

sessió 9-XI-1989 1527

Districte- 7. Horta-Guinardó. Acords

sessió 28-IX-1989 1528

Disposicions d'interès per a l'Ajuntament
Octubre 1989 1531

Personal

Concursos i oposicions
Convocatòria per a la provisió de 2 places de

Tècnic Superior d'Art i Història 1533
Circulars de Secretaria General

Vacances de Nadal 1534

;RlpCIft

muni^
V 37

Ajuntament mF de Barcelona
/ Any LXXVI 30 de novembre de 1989



1480 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 37 30-XI-198Q

CONSELL PLENARI

Acta de la sessió de 6 d'octubre de 1989,
aprovada el 10 de novembre de 1989.

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de
Barcelona, el sis d'octubre de mil nou-cents vuitanta-
nou, es reuneix el Consell Plenari, en sessió ordinària,
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. Regi¬
dors, Guerau Ruiz i Pena, Josep M. Serra i Martí, Joan
Torres i Carol, Marta Mata i Garriga, Joan Clos i Matheu,
Mercè Sala i Schnorkowski, Albert Batlle i Bastardas,
Juan José Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i Rebull,
Joaquim de Nadal i Caparà, Xavier Valls i Serra, M.
Aurèlia Capmany i Famés, Jordi Parpal i Marfà, Antoni
Santiburcio i Moreno, Enric Truñó i Lagares, Francesca
Masgoret i Llardent, Josep Espinàs i Xivillé, Antoni
Lucchetti i Farré, Josep M. Cullell I Nadal, Josep M.
Ainaudde Lasarte, Enric Vila i Andreu, Sara M. Blasi i
Gutiérrez, Josep M. Fargas i Faip, Teresa Perelló i
Domingo, Artur Mas i Gavarró, Josep Bueno i Escalero,
Fèlix Amat i Parcerisa, Jaume Alsina i Oliva, Jordi Bonet
i Agustí, Joan Puigdollers i Fargas, Eduard Cardona i
Romeu, Daniel Fabregat i Llorente, Joan Anton Audet i
Novell, Josep Lluís Olmedo i López, Enric Lacalle i Coll,
Antoni Albesa i Vilalta, i José Alberto Fernández i Díaz,
assistits per I'll lm. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Marti Pago-
nabarraga i Garro.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

cia obre la sessió a les deu hores i vint-i-cinc minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de 12

de setembre de 1989, l'esborrany de la qual ha estat
tramès a tots els membres del Consistori.

El Sr. Cardona observa que no hi consta que, en
acabar el debat sobre la circulació, demanà la paraula,
aixecant el braç, però la Presidència no la hi donà; i
afegeix que, un cop Closa la sessió, reclamà a l'Alcaldia
la contestació oral de la seva interpel·lació sobre les
obres que destruien les excavacions de l'avinguda de la
Catedral. El Sr. Alcalde contesta que no s'adonà de
la petició del Sr. Cardona, però recorda, en canvi, la
reclamació formulada ja Closa la sessió.

El Secretari General dóna compte de la correcció de
transcripció referent al dictamen núm. 9, en la part que
afecta el capital social d'IMPUSA, llegint la nova redacció.
S'aprova l'acta de la sessió anterior incorporant-hi la

rectificació llegida pel Secretari General i corregint-hi
una altra errata que indica la Regidora d'Educació en el
punt núm. 8 del despatx d'ofici.

En el despatx d'ofici el Consell Plenari acorda:
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 6 de

setembre de 1989 (NC-111), que designa I'll lm. Sr.
Germà Vidal i Rebull, membre del Patronat de la Funda¬
ció Pública del Pavelló Alemany Mies Van der Ròhe, en
substitució de la ll·lma. Sra. Maria Aurèlia Capmany.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 6 de
setembre (NC-112), que nomena el Sr. Lluís Hortet I
Previ, Director de la Fundació Pública del Pavelló Mies
Van der Ròhe.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 13 de
setembre de 1989 (NC-113), que constitueix una Co¬
missió delegada de l'Alcalde per estudiar i analitzar el
funcionament de l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb mo¬
tiu de la V Copa del Món d'Atletisme, i en designa
president I'll lm. Sr. Guerau Ruiz i Pena, i vocals els Srs.
Josep M. Vegara i Carrió, i Xavier Roig i Giménez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 25 de

setembre de 1989 (NC-117), que nomena el Sr. Ferran
Mascarell i Canalda, representant de l'Ajuntament en la
Fundació «Teatre LliureTeatre Públic de Barcelona».
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27 de

setembre de 1989 (NC-118), que delega facultats en els
Regidors Presidents dels Consells Municipals de Distric¬
te, per a l'efectivitat del projecte de Transferència núm.
17 «Padró Municipal d'Habitants».
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27 de

setembre de 1989 (NC-119), que delega en la ll·lma.
Sra. Marta Mata i Garriga, la Presidència del Consell del
Patronat de la Fundació Privada Escoles Domènech.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 27 de
setembre (NC-120), que nomena el Sr. Àngel Ros i
Domingo, Coordinador de Serveis d'Informació de
Base.
Ratificar els decrets de l'Alcaldia, de 5 de setembre

de 1989 (NC-123 i 124), que, respectivament, nomenen
els membres dels Consells Municipals de Districte se¬
güents: de Ciutat Vella, el Sr. Antoni Oller i Bou, en
substitució de la Sra. Montserrat Berduque i Pasans; i
de l'Eixample, el Sr. Jordi Oliveras i Prats, en substitució
del Sr. Carles Porrera i Sala.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 15 de

setembre de 1989 (NC-115), que designa la Comissió
encarregada d'efectuar el sorteig, entre els electors, per
al nomenament dels Presidents i Vocals que hauran de
constituir les Meses electorals el dia 29 d'octubre.
Quedar assabentat de l'acta del sorteig públic, de 27

de setembre de 1989, per elegir els components de les
Meses electorals que hauran de constituir-se amb motiu
de les Eleccions generals del 29 d'octubre de 1989.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 19 de

setembre de 1989 (NC-116), que autoritza la col·locació
de pancartes i banderoles a la via pública, i la utilització
de les columnes anunciadores i plafons o cartelleres de
propietat municipal en les properes Eleccions generals.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió de

Govern, de 15 de setembre de 1989, pel qual s'aproven
les tarifes per la utilització de les instal·lacions esporti¬
ves municipals, aplicables durant la temporada 1989-
1990.
Quedar assabentat de l'aprovació definitiva dels Es¬

tatuts de l'Institut Municipal de Música de Barcelona, en
no havers'hi presentat cap reclamació durant el període
d'informació pública.
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El Sr. Bonet expressa la preocupació del seu Grup, ja
manifestada en el curs del debat d'aprovació inicial
d'aquests Estatuts, i en una interpel·lació, encara no
contestada, pel futur de la Cobla Ciutat de Barcelona, ja
que el sorprèn que no s'incorpori a l'Institut Municipal
de Música.

El Sr. Alcalde contesta que els Estatuts aprovats
inicialment no han estat objecte d'al·legacions i, per
tant, l'aprovació inicial ha passat automàticament a
ésser definitiva; i que la Cobla no desapareixerà, però
aquest no és el tema a tractar ara.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 27 de juliol de

1989 (E-508), pel qual s'aprova la normativa reguladora
de l'autonomia de la gestió econòmica dels centres
docents municipals.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 18 de

setembre de 1989 (EF-891), pel qual s'aproven reconei¬
xements de crèdits, per un import de 150.862.163 pes¬
setes.
Ratificar l'acord del Consell del Districte de Sant

Andreu, de 27 de setembre de 1989, pel qual es
proposa denominar Centre Josep Pallach, l'edifici muni¬
cipal situat al carrer Paixalet, destinat a dotació cul¬
tural.
Ratificar, exercint funcions de Junta General, d'Anella

Olímpica de Montjuïc, SA, el decret de l'Alcaldia, de 28
de setembre (NC-126), que nomena el Sr. Roberto
González i Molines, membre del Consell d'Administra¬
ció d'aquesta Societat.
Ratificar, exercint funcions de Junta General de la

Societat privada municipal, Institut Municipal de Promo¬
ció Urbanística, SA, el decret de l'Alcaldia, de 22 de
setembre de 1989 (NC-130) pel qual es designen
membres del seu Consell d'Administració:

En representació de la Corporació: els ll ims. Srs.
Jordi Parpal i Marfà, Joan Torres i Carol, Josep M. Serra
i Martí i Antoni Albesa i Vilalta, i la ll·lma. Sra. Eulàlia
Vintró i Castells.
De representació no consistorial: la ll·lma. Sra. Mercè

Sala i Schnorkowski (Mancomunitat de Municipis Metro¬
politans), els ll·lms. Srs. Joaquim de Nadal i Caparà
(VOSA), Enric Truñó i Lagares (AOMSA), i Josep Miquel
Abad i Silvestre (COOB-92), i el Sr. Francesc Rafart i Es¬
tela.
Observadors: els ll·lms. Srs. Guerau Ruiz i Pena i

Juan José Ferreiro i Suarez i els Srs. Lluís Serra i Serra,
i Josep A. Acebillo i Marín.

El Sr. Bonet manifesta que el seu Grup no pot ratificar
aquest punt de l'ordre del dia ja que no té participació
en el Consell d'Administració nomenat; i el Sr. Alcalde
expressa la intenció de tenir una conversa amb el
President del Grup convergent per tractar aquest
tema.

S'aprova amb el vot en contra dels Srs. Cullell,
Ainaud, Vila, Blasi, Fargas, Perelló, Mas, Bueno, Amat,
Alsina, Bonet, Puigdollers, Cardona, Fabregat, Audet, i
Olmedo.
Quedar assabentat, exercint funcions de Junta Gene¬

ral de la Societat privada municipal, Institut Municipal de
Promoció Urbanística, SA, dels decrets de l'Alcaldia, de
29 de setembre de 1989 (NC-131 i 132) pels quals,
respectivament, es nomena: President d'aquesta Socie¬
tat l'll im. Sr. Jordi Parpal i Marfà, i Secretari del seu
Consell d'Administració l'll im. Sr. Jordi Baulies i Cortal.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 3 d'octubre de

1989 (EF-1011), pel qual es determina l'aportació a
arcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA), de la totalitat

de les accions de les societats Vila Olímpica, SA, Institut
de Promoció Urbanística, SA, i Anella Olímpica de
Montjuïc, SA i pels valors nominals del seu respectiu
capital social; modificar, conseqüentment, en aquest
sentit, els articles 5è i 6è. dels Estatuts de l'esmentada
Societat, aprovats el 12 de setembre de 1989; i facultar
l'Excm. Sr. Alcalde o el Regidor en qui delegui, per
atorgar tota la documentació necessària i per represen¬
tar aquest Ajuntament en la Junta General d'HOLSA.
Ratificar els següents convenis:
A) Amb la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de

Cultura per a la construcció de l'Auditori de Música de
la ciutat de Barcelona.

B) Amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona i la Fira Oficial de Mostres de Barcelona,
per a la promoció del Consorci de Palaus de Congres¬
sos de Barcelona.

C) Amb el Ministeri d'Economia i Hisenda, sobre les
condicions específiques del marc financer en el qual ha
de desenvolupar la seva activitat la societat Barcelona
Holding Olímpico, SA.

D) Amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació
Provincial de Barcelona i les Cambres de Comerç que
formen part del Consorci d'Informació i Documentació
de Catalunya.

I ratificar també, pel que fa a l'últim, l'acord del Ple del
Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya, de
21 de setembre de 1989, pel qual s'acordà la dissolució
del Consorci i l'adjudicació dels seus actius a la Gene¬
ralitat de Catalunya i es procedeix a la tramesa provisio¬
nal dels actius del Consorci a la Generalitat i a posar a
la seva disposició els mitjans personals i materials del
Consorci.
S'inicia, tot seguit, el debat dels assumptes inclosos

a l'ordre de dia.

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de
setembre de 1989, pel qual s'aprova provisionalment el
Pla especial d'ordenació de l'antiga Fàbrica Batlló, si¬
tuada a l'illa delimitada pels carrers del Comte d'Urgell,
del Rosselló, de Viladomat i de París.
Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 29

de setembre de 1989, pels quals s'aproven definitiva¬
ment: 1) el Projecte de delimitació de la unitat d'actua¬
ció situada a l'illa limitada pels carrers de Guipúscoa,
del Concili de Trento, d'Espronceda i de Bac de Roda; i
2) el Projecte de compensació presentat per la Junta de
compensació del Polígon II del Pla especial de reforma
interior de Torre Vilana.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de

setembre de 1989, pel qual s'aprova inicialment el
Projecte d'urbanització del carrer de Tarragona.
Ratificare Is acords de la Comissió de Govern, de 29

de setembre de 1989, pels quals s'aproven definitiva¬
ment: 1) el Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada,
del carrer del Sena, entre l'avinguda de Sant Ramon
Nonat i el carrer del Danubi; 2) el Projecte d'urbanitza¬
ció, d'iniciativa privada, del carrer del Cardenal Reig,
entre els carrers del Pisuerga i de Collbanch; i 3) el
Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada, del carrer
Nou accés ah Cementiri Nord en connexió amb la
carretera d'Horta a Cerdanyola.
S'aproven els quatre dictàmens precedents.
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ALCALDIA

DELEGACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA
I JOCS OLÍMPICS 1992

Aprovar inicialment els projectes d'expropiació per
taxació conjunta dels béns i drets afectats per l'expro¬
piació dels terrenys necessaris per a la construcció de
la ronda del Mig I per a la urbanització parcial del Parc
del Torrent de Can Melis; sotmetre'IS a informació
pública durant el termini d'un mes; deixar sense efec-
teels expedients expropiatoris iniciats per l'Ajuntament,
relatius a les finques i ocupants taxats en els projectes
que s'aproven, sense perjudici de mantenir la declara¬
ció d'inici de l'expropiació que sobre això s'efectuà el
seu dia; i declarar iniciada l'expropiació en tots aquells
casos de béns i drets continguts en els projectes que
no hagin obtingut aquesta declaració amb anterioritat a
aquest acord.

El Sr. Batlle destaca que amb aquest dictamen acaba
el procés iniciat fa dos anys per a l'expropiació dels
terrenys afectats per la ronda del Mig, ja que les
noranta-dues expropiacions encara pendents seran
tractades, de comú acord amb els afectats, pel sistema
de taxació conjunta.

El Sr. Albesa demana que es confirmi el compromís,
assumit en la reunió del Consell Municipal Permanent,
en el sentit que els desallotjaments no es tiraran enda¬
vant fins que s'hagin pagat les indemnitzacions perti¬
nents; i el Sr. Batlle ho garanteix afegint que el catàleg
d'obres incloses en el holding olímpic inclou previsions
per atendre aquestes expropiacions.
S'aprova el dictamen en debat.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

GERÈNCIA DELS SERVEIS CENTRALS

Aprovar definitivament, a conseqüència de la infor¬
mació pública practicada, els Estatuts de l'Institut Muni¬
cipal d'Informàtica, segons el document que s'adjunta.

S'aprova per unanimitat.

Negociat d'Administració de Personal

Resolució d'expedients sobre incompatibilitats del
personal.
Aquest punt de l'ordre del dia, es concreta en les

propostes següents:
Autoritzarà la Sra. Natàlia Amorós i Bosch, la compa¬

tibilitat sol·licitada entre la seva activitat de funcionari
municipal en aquesta Corporació, amb la categoria de
Tècnic d'Administració General, i l'exercici de la profes¬
sió d'advocat, si bé, de conformitat amb l'article 11 de
la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'Incompatibilitats
del personal al servei de la Generalitat, no podrà exercir,
per si mateix o mitjançant substitut, la defensa d'interes¬
sos contraris als de la Corporació municipal i tampoc no
podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats
pròpies d'aquella professió en aquells assumptes o
procediments en els quals l'Ajuntament o els seus
Organismes tinguin relació, i d'acord amb allò que
preveu l'article 12, la seva dedicació professional priva¬
da no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració pública, condicionant,

en qualsevol cas, la present autorització a l'efectiu i
estricte compliment dels seus deures públics i a la
modificació del règim d'incompatibilitats.
Autoritzar els senyors següents: Pilar Boguñá i Zu-

biau, Manuel Ferrer i Sala, Josep M. Selvas i León la
compatibilitat sol·licitada entre la seva activitat de fun¬
cionari municipal en aquesta Corporació i la seva pro¬
fessió d'arquitecte, en els dos primers casos, i d'engi¬
nyer, en el darrer, excloent del seu exercici el terme
municipal de Barcelona per tal d'evitar possibles coinci¬
dències entre l'activitat pública i privada, garantint d'a¬
questa manera l'objectivitat, la imparcialitat i la indepen¬
dència que ha de presidir la seva actuació com a
funcionaris, i per salvaguardar l'interès públic que po¬
dria sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coinci¬
dència; tanmateix la seva dedicació professional priva¬
da no podrà superar la meitat de la jornada laboral
setmanal vigent a l'Administració Pública, tot de confor¬
mitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat; i per altra banda la present autorització està
condicionada a l'efectiu compliment dels deures i la
modificació de la normativa d'incompatibilitats.
Autoritzaré Is senyors següents: Carlos Chico i Marto¬

rell, Francesc Martín i Mercader, Rosa M. Santolalla i
Franco, Jordi Segués i Planes, Carles Torrebadella i
Alsina, i M. José Villa i Calbet la compatibilitat sol·licita¬
da entre la seva activitat de funcionari municipal en

aquesta Corporació i la seva professió d'arquitecte
tècnic, excloent del seu exercici el terme municipal de
Barcelona per tal d'evitar possibles coincidències entre
l'activitat pública i privada, garantint d'aquesta manera
l'objectivitat, la imparcialitat i la independència que ha
de presidir la seva actuació com a funcionaris, i per
salvaguardar l'interès públic que podria sortir perjudicat
en cas de produir-se aquella coincidència; tanmateix la
seva dedicació professional privada no podrà superar la
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Adminis¬
tració Pública, tot de conformitat amb allò que disposen
els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat; i per altra banda la
present autorització està condicionada a l'efectiu com¬
pliment dels deures i a la modificació de la normativa
d'incompatibilitats.
Autoritzar els Srs. Jorge Abellán i Vidal, Jesús Alonso

i Ribas, José M. Asensi i Farrujia, Víctor Lucea i Deltoro,
Pieràngela Pujolà i Doldi, Àngel Vázquez i Jiménez, i
Francisco Vélez i Sánchez la compatibilitat sol·licitada
entre la seva activitat municipal, amb la categoria que
en cada cas s'indica, i l'exercici de l'activitat privada
que cadascun d'ells declara ja que la segona activitat
no figura compresa entre les causes d'incompatibilitat
previstes en els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987 de
26 de novembre sobre incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat si bé la
present autorització està condicionada a l'estricte com¬
pliment dels seus deures públics, al manteniment de la
dedicació a l'activitat privada dintre dels límits establerts
per l'article 11 de l'esmentada Llei i pot deixar-se sense
efecte per modificació de les circumstàncies relatives al
lloc de treball, per modificació del règim d'incompatibili¬
tats, o per interès públic.
Autoritzar el Sr. Rafael Rodríguez i Gayarre, la compa¬

tibilitat sol·licitada entre la seva plaça municipal i la de
professor associat de la Universitat Autònoma de Bar-
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celona, d'acord amb allò que preveu l'article 4.2 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre ¡incompatibili¬
tats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i amb les limitacions previstes en els articles
5 i 6 de la mateixa Llei.

El Sr. Cardona anuncia que el seu Grup votarà
favorablement les cinc propostes precedents perquè
no hi troba, aquesta vegada, objeccions formals.
S'aproven per unanimitat les cinc propostes prece¬

dents.

Negociat de Règim Disciplinari

Imposar al funcionari Sr. Ramon Mauri i Serres
(13163/2110/02 03) la sanció de separació del servei,
prevista en l'article 97.1 a) de la Llei 17/1985, de 23 de
juliol, de Funció pública de l'Administració de la Genera¬
litat, per la comissió de la falta molt greu prevista en
l'article 93, apartat h), de l'esmentada Llei, per l'incom¬
pliment de les normes sobre incompatibilitats, en haver
exercit durant els mesos de juliol i setembre de 1988,
una altra activitat en el sector públic, com a metge de
medicina general de l'Institut Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya, durant la seva jornada laboral
de prestació de serveis a l'Ajuntament de Barcelona,
simultàniament i amb plena coincidència horària amb el
seu lloc de treball en el Centre de Salut Pública del
Districte de Ciutat Vella, incomplint greument la jornada
i horari del lloc municipal durant l'esmentat període i
encobrint les seves absències amb comunicats d'inci¬
dències falsos, que referien comissions de serveis en
altres dependències municipals mai no realitzades, i en
no haver efectuat l'obligatòria i inexcusable declaració
d'activitats preceptiva per modificació substancial de
les condicions de treball, exercint als dos llocs públics
en situació d'il·legalitat, d'acord amb allò que disposen
els articles 16 a 23 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat.
Imposar al funcionari Sr. Vicente Bueno i Belenguer

(17760/2520/02 04), la sanció de separació del servei,
prevista en l'article 97.1 a) de la Llei 17/1985, de 23 de
juliol, de la Funció pública de l'Administració de la
Generalitat, per la comissió de la falta molt greu prevista
en l'article 93, apartat h), de l'esmentada Llei, per
l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, en
haver exercit des del 3 d'octubre al 15 de desembre de
1988 una activitat privada incompatible amb el desen¬
volupament de la funció pública, en donar-se la coinci¬
dència horària entre ambdues en detriment i greu in¬
compliment de la jornada laboral municipal, en
sobrepassar la dedicació setmanal màxima admissible
entre activitats compatibles, en no tenir autorització per
a l'exercici de l'esmentada activitat privada i en no
haver fet l'obligatòria i la inexcusable declaració d'activi¬
tats, quan havia quedat sense efecte l'anterior reconei¬
xement de compatibilitat per modificació de les condi¬
cions del lloc de treball, per l'incompliment comès de la
jornada i l'horari en el lloc de caràcter públic i per
variació de les disposicions estatutàries vigents en
matèria d'incompatibilitats, segons el que s'estableix en
els articles 21 i 23 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei deI Administració de la Generalitat.
Imposar al funcionari Sr. José Angel Mira i Llorens

(10268/2520/02 04), la sanció de separació del servei,

prevista en l'article 97.1 a) de la Llei 17/1985, de 23 de
juliol, de la Funció pública de l'Administració de la
Generalitat, per la comissió de la falta molt greu prevista
en l'article 93, apartat h), de l'esmentada Llei, per
l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, en
haver exercit des del 3 d'octubre al 15 de desembre de
1988 una activitat privada incompatible amb el desen¬
volupament de la funció pública, en donar-se la coinci¬
dència horària entre ambdues en detriment i greu in¬
compliment de la jornada laboral municipal, en
sobrepassar la dedicació setmanal màxima admissible
entre activitats compatibles, en no tenir autorització per
a l'exercici de l'esmentada activitat privada i en no
haver fet l'obligatòria i la inexcusable declaració d'activi¬
tats, quan havia quedat sense efecte l'anterior reconei¬
xement de compatibilitat per modificació de les condi¬
cions del lloc de treball, per l'incompliment comès de la
jornada i l'horari en el lloc de caràcter públic i per
variació de les disposicions estatutàries vigents en
matèria d'incompatibilitats, segons el que s'estableix en
els articles 21 i 23 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat.

El Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia, Sr.
Raventós, justifica les propostes precedents dient que
la primera sanciona una incompatibilitat de funcions i
les altres dues la coincidència d'horaris entre l'activitat
pública i la privada -que s'havia declarat iniciament
compatible- desoint els requeriments que s'adreçaren
als expedientáis perquè complissin els nous horaris que
se'ls fixaren en el sector públic.

El Sr. Albesa observa que mitjançant els canvis
d'horaris, la necessitat dels quals l'expedient no demos¬
tra, podrien esdevenir Incompatibles totes les activitats
declarades compatibles, quan en el règim laboral el
canvi d'horaris i jornada de treball es considera una
modificació substancial de les condicions de treball
subjecta a determinades autoritzacions administratives;
conseqüentment, el Grup popular s'abstindrà en la
votació de les dues darreres propostes en debat.

El Sr. Cardona anticipa que el Grup convergent
votarà favorablement, a pesar de discrepar de la redac¬
ció, la primera de les separacions de servei que es
proposen, però no pas les altres dues perquè els
expedientáis tenien reconeguda prèviament la compati¬
bilitat d'activitats i l'Administració municipal era cons¬
cient que la seva decisió de canviar els horaris creava
una situació de conflicte, en conseqüència, atès el
tracte humà exigible amb les relacions amb el personal,
calia haver resolt prèviament el recurs que formularen
els afectats contra el canvi d'horari, més i quan la
modificació substancial de les relacions de treball pot
donar dret a una indemnització, i enfocar, en tot cas, la
qüestió no per la via de la sanció, sinó com un proble¬
ma de compatibilitat administrativa i de resolució de
contracte.

El Sr. Raventós significa que, una vegada més, les
intervencions anteriors han posat de manifest la diferent
visió de l'activitat pública i de l'interès general que té
cada Grup; que segons la Llei d'Incompatibilitats, el
funcionari es deu en primer lloc a la funció que té
encomanada; que les autoritzacions de compatibilitat
restaven condicionades a I'estricte compliment dels
deures públics i al manteniment de l'activitat privada
dins els límits establerts en l'article 12 de l'esmentada
Llei i podien deixar-se sense efecte per variació de les
circumstàcnies relatives als llocs de treball, i del règim
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d'incompatibilitats o per interès públic; i que, desoint els
requeriments que se'ls adreçaren, els expedientáis
abandonaren el seu lloc de treball i deixaren classes
sense atendre, conducta amb la qual incompliren greu¬
ment els seus deures públics.

El Sr. Albesa matisa que, sense entrar en l'anàlisi dels
dos casos concrets, el seu Grup s'abstè perquè l'expe¬
dient obra una via que pot fer incórrer en incompatibili¬
tat a qualsevol funcionari que es vulgui; i que si les
entitats públiques abusen de les prerrogatives que els
atorga el règim administratiu dels funcionaris respecte al
laboral, poden produir-se greuges comparatius impropis
d'un Estat de Dret.

El Sr. Cardona no discuteix la llibertat de l'Ajuntament
per fixar els horaris que tingui per convenient, però
observa que la situació en què es troben els expedien¬
táis deriva de no haver-se fet una interpretació justa
dels preceptes reglamentaris; que l'expedient no porta
l'informe dels Serveis Jurídics; que no troba correcte
haver plantejat el canvi d'horaris d'un dia per altre en el
moment de començar les classes en el mes d'octubre; i
que el cas no s'havia d'haver plantejat per la via de
l'expedient disciplinari sinó com a conflicte administra¬
tiu.

S'aproven les tres propostes en debat, les dues
darreres amb el vot en contra dels Srs. Cullell, Ainaud,
Vila, Blasi, Fargas, Perelló, Mas, Bueno, Amat, Alsina,
Bonet, Puigdollers, Cardona, Fabregat, Audet, i Olme¬
do, i amb l'abstenció dels Srs. Lacalle, Albesa, i Fernán¬
dez i Díaz.

Unitat Operativa de Recursos Fíumans

Aprovar el Catàleg de Llocs de Treball per a 1989,
que s'adjunta, el qual tindrà efectes econòmics i admi¬
nistratius des de la data de la seva aprovació, llevat
d'aquells aspectes explícitament recollits a l'acord del
Conveni i Pacte de Condicions de Treball per a 1989-
91, cas en el qual els efectes es retrauran a la data
d'aprovació d'aquell acord o a la data que hi és
prevista; i facultar l'Alcaldia, segons allò establert a
l'acord del Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989, per
adscriure als llocs de treball els diferents mòduls retribu¬
tes que s'estableixen en el present catàleg, d'acord
amb el que resulta del previ anàlisi i avaluació del seu
contingut i grau de responsabilitat. Les noves assigna¬
cions s'hauran d'incloure en l'annex del proper catàleg
de llocs de treball.

El Sr. Raventós presenta el Catàleg de llocs de treball
per a 1989 dient que tindrà efectes des de la seva
aprovació llevat d'aquells aspectes recollits en el Con¬
veni o en el Pacte de Condicions de Treball; que s'hi
inclouen les modificacions produïdes els darrers mesos
com a conseqüència de reorganitzacions internes o de
pactes amb la Junta de Personal o amb el Comitè
d'Empresa; que consta d'un cos central i d'un annex
específic sobre el personal docent; que la catalogació
dels llocs de treball és delicada perquè afecta les
persones i té un caràcter dinàmic; que hi ha uns
dos-cents llocs d'especial responsabilitat encara pen¬
dents de classificació i, per aquest motiu i pels canvis
organitzatius continuats, en el futur vindran noves pro¬
postes de modificació; que donada la importància de
¡'assumpte, són naturals les discrepàncies provinents
tant de ¡'organització com dels òrgans de representació
del personal però cal tenir present que no es tracta d'un

catàleg tancat sinó obert i que l'equip de govern vol
que reflecteixi la màxima objectivitat tan individualment
com comparativament; en conseqüència suggereix
d'establir un procés accelerat per revisar, abans de
finals de novembre, els possibles greuges i donar-hi so¬
lució.

El Sr. Albesa, després d'escoltar aquest oferiment
que formula el Tinent d'Alcalde d'Organització i Econo¬
mia, creu preferible retirar el dictamen per tal de revisar
els punts que són motius de discrepàncies; i afegeix
que el Catàleg presentat no valora suficientment el
treball de molts funcionaris; que dels 898 llocs de treball
afectats, uns quants encara no estan prou ben classifi¬
cats; que no es dóna complement de responsabilitat a
una sèrie de llocs que n'haurien de tenir; que no s'hi
relacionen tampoc els llocs de treball que no tenen
increments de cap mena en els seus complements de
responsabilitat o dificultat tècnica; que no hi figuren els
llocs que exigeixen una qualificació tècnica, com són
els Tècnics Mitjans d'Arquitectura i Enginyeria; que hi
ha greuges comparatius entre les diverses categories; i
que el Catàleg presentat pot crear unes situacions molt
desagradables entre el personal que treballa a l'Ajunta¬
ment; per tant, s'hauria de retirar per estudiar-ho acura¬
dament i, si no es fa així, el seu Grup hi votarà en contra
i per reservar-se la facultat de presentar-hi al·legacions.

El Sr. Cardona també manifesta que el seu Grup
també votarà en contra de la proposta, però s'ofereix a
col·laborar en els treballs de rectificació anunciats pel
Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia, a qui
agraeix l'actitud de no tenir per inalterable l'acord que
ara es pugui prendre.
S'absenta el Sr. Cullell.
El Sr. Lucchetti indica que, per aquest mateix motiu,

el seu Grup votarà positivament la proposta tot esperant
que el període de reflexió que el Tinent d'Alcalde ha
ofert obrir permetrà de resoldre els punts conflictius.

El Sr. Raventós subratlla que la proposta és urgent
perquè de la seva aprovació depèn que es pugui
regularitzar la situació econòmica de molta gent, però
és, alhora, oberta a futures adequacions i, per això,
l'equip de govern, que no manté actituds dogmàtiques,
accepta una revisió del treball estudiant amb la màxima
objectivitat, encara que no per mitjà d'una comissió, les
al·legacions que s'hi puguin formular.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Ainaud, Vila, Blasi, Fargas, Perelló, Mas, Bueno, Amat,
Alsina, Bonet, Puigdollers, Cardona, Fabregat, Aubet,
Olmedo, Lacalle, Albesa, i Fernández i Díaz.

Direcció Tècnica de Descentralització

Aprovar inicialment l'Ordenança sobre Llicències
d'accés de vehicles als locals (guals), d'acord amb el
text que consta en l'expedient; sotmetre l'expedient a
informació pública i audiència als interessats, per un
termini de trenta dies comptadors des de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província; i, en cas
de no haver-hi reclamacions, entendre que el present
acord esdevé definitiu, procedint automàticament a la
publicació, en l'esmentat Butlletí, de l'Ordenança que
entrarà en vigor als quinze dies d'aquesta publicació.
Aprovar inicialment l'Ordenança sobre Estaciona¬

ment regulat, d'acord amb el text que consta en l'expe¬
dient; sotmetre l'expedient a informació pública i au¬
diència als interessats, per un termini de trenta dies
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comptadors des de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província; i, en cas de no haver-hi reclama¬
cions, entendre que el present acord esdevé definitiu,
procedint automàticament a la publicació, en l'esmentat
Butlletí, de l'Ordenança que entrarà en vigor als quinze
dies d'aquesta publicació.

El Sr. Batlle explica que mitjançant les dues propos¬
tes precedents, l'Ordenança de Guals vigent, que data
de 1983, es desglossa en altres dues, la de llicència
d'accés de vehicles a locals i la d'estacionament regu¬
lat. Concreta que en el text de l'Ordenança de Llicèn¬
cies de vehicles a locals s'hi han incorporat els suggeri¬
ments del Patronat de Disminuïts Físics (en el sentit que
es tracta de guals per a l'accés de vehicles no de
vianants, ja que aquests resten subjectes a l'Ordenan¬
ça de Supressió de barreres arquitectòniques, i que
l'amplada serà de 90 cm com determina el decret de la
Generalitat, de 10 d'abril de 1986) i també els formulats
en el Consell Municipal Permanent en el sentit de fixar
un termini de tres anys per a l'adequació dels guals
actuals a la nova Ordenança i d'eximir de pagament de
drets les llicències per a tal adequació; i que en l'Orde¬
nança d'Estacionament regulat es recullen els suggeri¬
ments formulats pel Patronat citat, de substituir, com a

requisit per a l'atorgament de les llicències, el certificat
mèdic per la targeta municipal d'aparcament de vehi¬
cles per a persones disminuïdes, i de concretar, en les
plaques de reserva, la matrícula del vehicle autoritzat
per tal d'evitar abusos i, al marge de tals suggeriments,
s'hi fixa també una amplada mínima en els aparca¬
ments de bateria o de semibateria per facilitar l'accés
als vehicles de les persones amb disminució.
Destaca, finalment, que aquestes dues noves Orde¬

nances perfeccionen les garanties dels ciutadans en
substituir els elements discrecionals existents avui en

l'atorgament d'aquestes llicències per altres de reglats.
El Sr. Alsina es congratula que s'hagin acceptat els

suggeriments del seu Grup d'eximir de pagament les
llicències per l'adaptació dels guals i d'ampliar el termini
per a tal adaptació, i que s'hagin incorporat les millores
tècniques indicades pel Patronat de Disminuïts Físics
però anuncia que el seu Grup s'abstindrà perquè té
encara molts dubtes sobre el tractament uniforme de
l'adaptació de tots els guals quan cada Districte té la
seva problemàtica, motiu pel qual desitjaria que l'expe¬
dient tornés a la consideració plenària, encara que no
s'hi presentin al·legacions.

El Sr. Albesa, respecte a l'Ordenança de Llicència
d'accés a locals, observa que les modificacions intro¬
duïdes han aclarit l'obligació d'adequar els guals exis¬
tents a la nova normativa, tanmateix qüestiona la facul¬
tat, que l'article 21 atorga a la Comissió de Govern, de
modificar en qualsevol moment el model de gual, la
responsabilitat subsidiària que fixa l'article 23 i també la
redacció dels articles 24, 29 i 31. Tocant a l'Ordenança
sobre Estacionament regulat, indica que l'article 3 hau¬
ria de recollir una exempció tributària a favor dels
disminuïts físics i que l'article 5 hauria de preveure la
caducitat d'aquelles llicències d'estacionament a favor
de línies urbanes quan a prop s'hi hagin inaugurat
estacions d'autobusos. Anuncia, doncs, que pels mo¬tius exposats el seu Grup votarà en contra d'ambdós
dictàmens.

El Sr. Batlle confia que els suggeriments fets pelsGrups de l'oposició quedin plasmats en els seus escritsd al·legacions; i fa avinent que la discrecionalitat que'article 21 atorgava a la Comissió de Govern s'ha

substituït pels terminis reglats de tres anys per a l'adap¬
tació dels guals a la nova normativa i d'un any per al
pintat i col·locació de plaques; que l'ajut als disminuïts li
sembla més adequat instrumentar-lo mitjançant l'atorga¬
ment de subvencions que permeten tenir en compte les
circumstàncies concurrents en cada cas, més que no
pas mitjançant exempcions generals.

El Sr. Albesa demana que se li faci arribar el text de
les modificacions indicades pel Sr. Batlle i reitera que el
seu Grup votarà en contra per poder presentar al·lega¬
cions.

El Sr. Batlle puntualitza que el vot contrari només és
exigit per a la interposició de recursos, no d'al·lega¬
cions.

S'aproven ambdós dictàmens amb el vot en contra
dels Srs. Lacalle, Albesa, i Fernández i Díaz, i amb
l'abstenció dels Srs. Ainaud, Vila, Blasi, Fargas, Perelló,
Mas, Bueno, Amat, Alsina, Bonet, Puigdollers, Cardona,
Fabregat, Audet, i Olmedo.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

Informe sobre l'Àrea.
El Sr. Lucchetti, Regidor responsable de l'Àrea de

Desenvolupament Econòmic i Social, després de deta¬
llar el contingut principal i els annexos de la carpeta
lliurada a tots els membres del Consistori sobre la
temàtica objecte d'aquest informe, centra la seva aten¬
ció en el document titulat «L'actuació municipal de
promoció econòmica, ocupacional i formativa. Prioritats,
balanç i línies d'actuació futures» tot comentant que és
una part de l'activitat més àmplia de promoció que
aquest Ajuntament canalitza per altres instruments or¬
gànics com són l'Àrea d'Economia i Empreses, Iniciati¬
ves, SA amb les seves filials (Barcelona Tecnologia, SA
i Barcelona Impuls, SA), Barcelona Activa, SA, el Patro¬
nat de Turisme, etc.; i que l'activitat de la seva Àrea
s'adreça als sectors de població que tenen dificultats
per incorporar-se al mercat laboral, empresarial o pro¬
fessional per oferir-los suport i, per tant, té una certa
relació amb l'Àrea de Serveis Socials, sobretot pel que
fa a certs col·lectius víctimes de la marginació i té dues
direccions el desenvolupament de programes propis
gestionats directament per l'Àrea o per altres entitats (la
Universitat Politècnica, la Federació d'Associació de
Veïns, l'Institut Català de Tecnologia, la Federació de
Societats Anònimes Laborals, la Federació de Coopera¬
tives de Treball Associat) i la coordinació, orientació i
avaluació de programes d'altres àrees municipals.
Significa que l'Àrea desenvolupa una competència

no obligatòria sense una assignació prèvia de recursos;
que el 1986 el 76% dels recursos gestionats per la
Ponència eren externs i aquest percentatge, que fou el
72 % l'any 1987 i el 86 % el 1988, arribarà enguany al
87 % si es compleixen les previsions; que aquesta
dependència externa comporta incertesa -perquè no
se sap fins l'últim moment quina planificació faran les
altres Administracions que aporten els recursos- condi-
cionalitat -ja que els fons tenen una destinació determi¬
nada i no es poden dedicar a altres finalitats- i dificul¬
tats de gestió i de programació, tanmateix l'Àrea
assumeix aquestes limitacions; que les principals fonts
de finançament són l'Estat, la Generalitat i el Fons
Social Europeu -a partir de 1986- la contribució de les
quals ha tingut una evolució contradictòria; que així el
1986 van desaparèixer pràcticament els recursos provi-
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nents de la Generalitat en suprimir-se, per una decisió
política, els Plans d'Ocupació Comunitària i això signifi¬
cà una disminució de fons molt notable -cosa que
aconsellà diversificar el finançament intensificant el pro¬
vient de l'Estat- si bé hi ha la promesa de canviar
aquesta inflacció a les aportacions de la Generalitat
-concretament aquest any ja s'han promès 45 milions
més que els anys anteriors per als Plans d'Ocupació
Juvenil i l'Informe consigna una xifra superior ateses les
negociacions en curs- ja que la contribució de la
Generalitat no ha estat proporcional al nivell d'atur
existent a la Ciutat; que, per tant, l'actuació de la seva
Àrea és modesta però socialment útil i darrera dels
3.500 o 4.000 beneficiaris directes de la seva acció n'hi
ha molts d'altres d'indirectes de manera que, tot i
tractar-se d'una xifra petita en comparació amb els
80.000 aturats que hi ha a la Ciutat, els seus programes
tenen un efecte demostratiu de l'interès municipal pro¬
moure idees i a crear experiències i estendre-les; que ja
s'ha cobert una etapa -que s'avalua a les pàgines 4 a 9
de l'Informe lliurat- i hom pot sentir-se orgullós de la
tasca realitzada perquè, si bé hi ha hagut mancances,
que està disposat a discutir en el curs del debat, s'han
complert els grans objectius i s'han donat passos molts
positius; i que és ben evident el canvi de la conjuntura
econòmica -la taxa d'atur ha baixat del 18,7 % el gener
de 1987 al 12,4% el juny de 1989, I en el mateix
període els contractes enregistrats han augmentat el
64 %- però l'Àrea constata diferències d'oportunitat
d'accés al mercat de treball per raons d'edat, sexe,
nivell d'instrucció o pertinença a determinats grups
socials i formula, a partir d'això, les seves propostes de
priorització i de línies d'actuació en el futur.
Explica que els criteris de la priorització es fan se¬

gons el territori, segons els col·lectius i segons el tipus
d'actuació i així:

a) Segons el territori, es té present que si bé cada
Districte té una ciutat vella que fa necessari una anàlisi a
escala de barri, a Barcelona hi ha dos Districtes, Ciutat
Vella i Nou Barris, que tenen més mancances que els
altres i reclamen unes actuacions preferents i que en
segon lloc, l'atenció s'ha de posar en els Districtes de
Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant
Martí.

b) Segons el col·lectius, l'èmfasi es posa en els joves
-ja usuaris del 72 % dels programes gestionats actual¬
ment- sobretot els compresos en la franja d'edat dels
25 als 30 anys, que són els més colpejats per l'atur, en
aquelles persones que tenen problemes per abandó de
l'escolaritat o per una qualificació professional baixa o
inadequada, en les dones -avui ja usuàries del 56 %
dels programes- especialment les de més de 45 anys
que no han treballat mai o volen tornar-ho a fer després
d'haver criat els fills, en les persones amb alguna
disminució -que avui ja són usuàries del 3 % dels
programes-, en els grups discriminats i en les minories
ètniques marginades, en els aturats de llarga durada, en
les petites empreses de nova creació, en les empreses
d'economia social i en el treball associat.

c) Segons el tipus d'activitat, es donen prioritat als
programes marc i als programes de formació inclosos
dins plans integrals ja que l'Àrea dóna una importància
creixent al contingut formatiu del seu treball i, per això,
presenta un projecte de pla de formació que serà
discutit en el futur.
Concreta les pautes d'actuació preferent de l'Àrea,

dient que n'hi ha una de prèvia que és la territorialització

mitjançant la figura de l'agent de desenvolupament
local -existent a tots els Districtes, excepte els prioritaris
que en tenen dos- que permet la descentralització del
treball; i que les altres són: a) potenciar la formació
professional i ocupacional i la formació permanent,
tasca reconeguda als Ajuntaments per l'Organització
de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, per la
Comunitat Econòmica Europea, per la Federació de
Municipis de Catalunya i pel Pla Estratègic; b) contribuir
al desenvolupament econòmic i social de la Ciutat,
potenciant el naixement i ajudant la consolidació de
petites iniciatives empresarials i de formes empresarials
col·lectives; i c) seguir avançant en l'esforç de coordina¬
ció de les diverses instàncies municipals implicades en
la política de foment de l'ocupació.
Agrega que l'Àrea participa també en altres grans

projectes municipals com són l'actualització dels Pro¬
jecte Jove, el Pla Estratègic Econòmic i Social, l'elabo¬
ració del Pla d'Infancia i els treballs del Consell Munici¬
pal de Benestar Social.

Detalla, a continuació, els programes d'actuació de
l'Àrea agrupant-los dins les línies estratègiques d'actua¬
ció següents:

a) L'animació social i econòmica dels Districtes, que
és coherent amb la territorialització i inclou: augmentar
el protagonisme dels Districtes en la política de forma-
ció-ocupació; potenciar el papers dels agents de de¬
senvolupament local; desenvolupar l'última fase del Pla
integral de Nou Barris i avaluar-ne els resultats per
promoure experiències similars a Ciutat Vella i altres Dis¬
trictes.

b) L'economia social -en la qual darrerament s'han
format més de 150 gerents o directors de cooperatives,
societats anònimes laborals o entitats sense ànim de
lucre- per donar suport a la qual hi ha la voluntat de
continuar els programes de formació dels seus diri¬
gents.

c) Els nous emprenedors que comprèn: consolidar el
Centre d'Informació i Assessorament a Nous Emprene¬
dors, molt vinculat a Barcelona Activa i que ha de donar
suport als agents de desenvolupament local; fer
l'acompanyament i seguiment dels projectes d'autoocu-
pació en marxa que són 150 als quals s'han de sumar
uns altres 40 que es realitzen a través del Servei
d'Ocupació Juvenil; estimular la innovació teconològica
de les petites i mitjanes empreses mitjançant els progra¬
mes del Taller Tecnològic, de Formació d'Assessors en
Telecomunicacions, de Formació d'Auditors Tecnolò¬
gics i de Formació de Dones en marketing.

d) La formació i inserció professional -a la qual es vol
donar el màxim relleu- dintre la qual destaquen les
mesures següents: desenvolupar els programes que
s'han demostrat més eficients com són els Plans de
transició al treball; actualitzar la col·laboració amb orga¬
nitzacions empresarials i gremials per a la inserció
laboral dels joves; dissenyar i impartir cursos de forma¬
ció ocupacional com el de Formació de Tècnics en
noves tecnologies; potenciar els programes de forma¬
ció que reforcin l'economia social i l'autoocupació;
promoure la inserció laboral de la dona; i crear un
observatori del mercat de treball, mesures totes que
donaran més coherència a una activitat a la qual l'Ajun¬
tament dedica més esforços.

e) L'ocupació en obres i manteniments, en la qual es
preveu donar prioritat als programes de caràcter forma¬
tiu sobre els merament assistencials, garantir-hi la re¬
serva d'un 2 % de places a persones amb disminució i
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assegurar-hi una participació femenina mínima del
50 %.

f) L'avaluació de programes, estudis i difusió, apartat
que inclou: desenvolupar un Observatori de l'economia
local; estudiar la viabilitat d'una Escola del comerç;
valorar els resultats de les diverses actuacions; i desen¬
volupar relacions internacionals amb la xarxa de desen¬
volupament local existent a Europa.
Diu, com a resum, que els programes de l'Àrea són

petits perquè representen el 0,18 % del Pressupost de
l'Ajuntament i el 0,09 % del Pressupost consolidat,
percentatges que pugen fins a l'1,46 i el 0,7 per 100 si
s'hi sumen els fons externs, però dintre la seva modès¬
tia, han demostrat la seva utilitat; que es tracta d'unes
actuacions molt condicionades pel fet de tenir un finan¬
çament extern però que tenen al darrera un equip humà
d'una gran dedicació i professionalitat que ha comptat
amb la col·laboració dels tècnics d'altres Àrees; que
l'Àrea es manté com interlocutor únic per tractar aques¬
tes qüestions amb les altres Administracions, vol coor¬
dinar aquesta activitat en el conjunt de l'Ajuntament,
pretén una col·laboració més estreta amb Barcelona
Activa perquè aquesta societat té una dependència
molt gran de l'Àrea, i vol reafirmar el paper de l'Ajunta¬
ment en matèria de formació ocupacional d'acord amb
les directrius dels organismes internacionals; i que la
materialització de les diverses propostes depèn de les
consignacions pressupostàries dels propers anys i una
major aportació del Pressupost municipal ajudaria a una
millor planificació, gestió i coherència del treball de
l'Àrea.

El Sr. Mas, després d'agrair el Sr. Lucchetti la defe¬
rència d'haver convocat una reunió de treball per tenir-
hi un primer debat de la documentació lliurada, manifes¬
ta que, malgrat la bona conjuntura econòmica,
l'existència i l'acció de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Social està avui plenament justificada per¬
què és en els moments de progrés econòmic sostingut
quan determinades capes de la població queden margi¬
nades en costar-los seguir el ritme de l'evolució econò¬
mica i a aquesta dificultat d'adaptació se suma la
circumstància històrica de les males oportunitats de
formació que tingueren determinades capes socials i
que avui s'estan pagant a preus molt alts; que, tanma¬
teix, l'Administració municipal no ha d'incidir tan sols en
aquest aspecte, sinó que ha d'assentar les bases
perquè el progrés econòmic sigui tan generalitzat i fàcil
com sigui possible, eliminant entrebancs i impulsant
activitats; que, per tant, l'acció del Municipi té dos
vessants: impulsar el marc general i eliminar les dificul¬
tats d'adaptació de determinats sectors socials, sense
caure en la temptació de considerar aquesta acció
marginal pel fet que les competències no estiguin prou
definides, ja que aquesta temptació seria errònia atès
que si bé es tracta de competències no obligatòries, els
Ajuntaments hi tenen una gran responsabilitat en ésser
l'Administració més propera al ciutadà i la que millor es
pot descentralitzar; que, consegüentment, el desenvo¬
lupament econòmic i social ha de tenir una incidència
clara dins les prioritats d'un govern municipal i, tanma¬
teix, en el cas de Barcelona no la té ni per l'estructurade personal amb què compta l'Àrea -entre 25 i 30
persones- ni pel pressupost que l'Ajuntament li dedica-el 0,09 del Pressupost consolidat- ni per l'atenciópolítica que rep; que la poca importància que l'equip de
govern dóna a l'Àrea també és palesa en les deficièn¬
cies de coordinació i, concretament, en la descoordina-

ció amb Barcelona Activa, SA, ja que no s'entén que
aquesta Societat no depengui de l'Area de Desenvolu¬
pament Econòmic i Social en lloc d'una Àrea més
global I que, per tant, les relacions s'hagin d'establir en
termes de simple col·laboració.
Constata que en l'exposició dels programes de l'Àrea

feta pel Sr. Lucchetti -tots els quals li semblen prou
racionals i coherents amb els objectius de l'Àrea- hi ha,
malgrat la concentració en la formació ocupacional, una
certa dispersió que, unida a les mancances d'estructura
i de pressupost pot derivar en falta d'eficàcia en el
seguiment i control dels diversos programes.
Creu, com a conclusió que, a pesar dels esforços del

Regidor responsable i del seu equip de professionals,
en l'Informe hi ha una gran dosi de voluntarisme però
l'actuació de l'Àrea no és prioritària dins l'Ajuntament
encara que, pel flanc social, compensi altres actuacions
molt més decidides i amb més recursos.

El Sr. Santiburcio coincideix amb el Sr. Lucchetti en la
necessitat de fer una reorientació en els camps de la
política de l'economia social i de la formació ocupacio¬
nal i professional, ja que l'Àrea nasqué en una moment
de crisi en què calia crear llocs de treball i oferir
ocupació, però avui ens trobem en una situació en què
hi ha 80.000 aturats, quan el 1986 n'hi havia 120.000 i
21.000 joves en atur, quan el 1986 n'hi havia 44.000, i,
per tant, l'Ajuntament ha d'orientar la seva tasca cap a
la solució de les disfuncionalitats que es donen en
l'oferta i la demanda d'ocupació donant mitjans a
aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar
feina, sobretot en aquelles professions en les quals hi
ha un gran dèficit en el mercat.

Es refereix, a continuació, als aspectes de gestió, tot
comentant que en la documentació distribuïda hi troba
a faltar un compte de resultats que expliciti les persones
que han trobat feina, les empreses que s'han generat i
la viabilitat que han tingut, i els projectes que s'han tirat
endavant i els que s'han quedat pel camí, dades
imprescindibles per fer un balanç de la gestió; que
alguns indicadors reflecteixen la necessitat d'introduir
millores en la gestió dels recursos perquè concretament
en el Programa Infope resulta un cost per alumne de
2.000.000 de pessetes, en el Programa Progeso l'hora
lectiva surt a 200.000 pessetes i el cost per alumne a
1.000.000 de pessetes i en el Conveni de col·laboració
amb l'Instituto Nacional de Empleo encara no està
contractada la meitat de participants i tots aquests
punts evidencien problemes de gestió i un nivell d'eficà¬
cia que té molt a desitjar; que sense ànim de valorar els
plans integrals i, per tant, la conveniència de facilitar
ocupació en el mateix barri, el Pla integral de les
Roquetes té un pressupost de 160 milions de pessetes,
més de la meitat dels quals es dedica al pagament dels
salaris de les setze persones contractades, i desenvolu¬
pa un conjunt de programes (creació d'una associació
d'avis, d'un casal d'infants i d'una escola d'adults)
interessants des del punt de vista del benestar social,
però que no constitueixen l'objecte d'una economia so¬
cial.
Conclou que, sense tal compte de resultats, difícil¬

ment es pot fer un balanç seriós i profund de la gestió
de l'Àrea, però hi ha alguns indicadors preocupants i,
per això, anima l'Àrea a millorar els nivells de gestió i
aprofundir la línia de l'orientació política de manera que
en la nova etapa que s'enceta hi hagi una millor
adequació entre objectius i mitjans i entre objectius i
programes.



1488 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 37 30-XI-1989

El Sr. de Nadal posa en relleu que el tema en debat
incideix en la col·laboració interinstitucional i en la des¬
centralització i recomana al Regidor responsable de
l'Àrea transparència quant a la utilització i gestió dels
recursos, ja que es donen xifres diferents sobre els
recursos de 1989 i hi ha encara 260 milions cor¬

responents a l'exercici de 1988 per justificar davant la
institució que els transferí, qüestions ambdues que,
evindentment, tenen una explicació tècnica, ara bé el
Regidor hauria de dedicar el temps necessari a aclarir¬
ies, sobretot la relativa a la justificació a l'INEM de la
quantitat esmentada, ja que aquest Ajuntament pretén
mostrar-se com un gestor que administra amb gran
eficàcia els recursos que obté i qualsevol element que
perjudiqui aquesta imatge pot tenir greus conseqüèn¬
cies quan es depèn de recursos aliens.
També assenyala que el Districte de Sant Marti, que

presideix, rep la meitat dels recursos que reben altres
Districtes amb la mateixa situació sòcio-.econòmica, i
aquest fet no és imputable a la manca d'agent de
desenvolupament local, perquè ja es donava el 1988
quan en tenia; i que caldria establir unes relacions molt
intenses entre els Coordinadors de Districte i el Regidor
responsable de l'Àrea, el qual només ha assistit a dues
de les cinc o sis reunions celebrades per la Ponència; i
que cal dedicar la màxima atenció política als progra¬
mes exposats.
Expressa, finalment, la seva sorpresa per la interven¬

ció del representant de Convergència i Unió ja que fou
el President del Grup qui, quan era Conseller de Finan¬
ces, va donar el 1985 ei cop de gràcia als 900 milions
de pessetes que rebia aquest Ajuntament per als pro¬
grames d'ocupació comunitària; per tant, l'actitud del
Grup de Convergència i Unió no li sembla gaire cohe¬
rent.

El Sr. Albesa, després de congratular-se que final¬
ment el Sr. Lucchetti hagi facilitat algunes dades sobre
l'activitat de la seva Àrea, posa en qüestió la subsistèn¬
cia, avui, de la Ponència, nascuda per gestionar els
fons d'ocupació comunitària que després varen ésser
traspassats a l'INEM, i es pregunta si ha contribuït a
resoldre la problemàtica de l'atur, especialment el juve¬
nil, si les escoles taller han servit per crear professionals
incorporar-los al món laboral en una quantia suficient
que justifiqui la despesa ja que troba car que els 8.000
milions de pessetes rebuts hagin servit per beneficiar,
teòricament, unes 18.000 persones i encara caldria
esbrinar si l'ocupació facilitada ha tingut una continuïtat
o ha estat fictícia per la pràctica abusiva de fer sortir la
gent de les llistes d'atur el temps necessari perquè
puguin rebre novament el subsidi d'atur. Afegeix que el
Regidor ha donat xifres relatives però no els valors
absoluts perquè no convenia fer-los aparèixer; que
segons les intervencions d'altres membres de la majoria
en el govern l'actuació de l'Àrea ha consistit més que
en una volada de coloms en una entrada de coloms per
afavorir determinades persones i en cursets que han
tingut un cost esfereïdor; i que, segons algunes opi¬
nions que ha pogut recollir, la Ponència ha servit per fer
un cert proselitisme; i que caldria esbrinar si la concen¬
tració de programes en determinats Districtes i barris té
una intencionalitat no reflectida en els objectius expli¬
citats.

Opina que la Ponència s'hauria de replantejar si no la
seva subsistència -que pot ésser necessària per captar
un finançament extern, com són els recursos provinents
dels Fons Social i Europeu, que altrament es perdria-, sí

almenys la seva incardinació en l'organigrama munici¬
pal i les seves relacions amb les altres Àrees i també
amb els Districtes, perquè n'hi ha alguns que no saben
res de les activitats de la Ponència i no coneixen els
seus dinamitzadors; que no ha vist cap programa
suficientment públic per produir la dinamització social;
que la Ponència ha elaborat molts estudis, però no se

sap qui els ha demanat ni quins resultats han produït; i
que la Ponència no pot convertir-se en una espècie
d'assessor fiscal i laboral d'unes empreses en fase de
creació entrant en competència deslleial amb altres
persones que paguen les llicències exigides per exercir
la seva professió.
Creu, en definitiva, que caldria una anàlisi per invertir el

percentatge de recursos -el 90 %- que es perden pel
camí en despeses d'administració, a fi que pugui assolir
els objectius que té fixats i que no són dolents; i que cal
també analitzar si els sous que es paguen estan real¬
ment justificats, i si s'han creat veritablement llocs de
treball reals perquè la Ponència deixi d'ésser un bluf.

El Sr. Raventós recorda que fa cosa de cinc anys
l'Alcaldia decidí donar resposta als problemes generats
per la desocupació i la crisi econòmica mitjançant la
Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social que
té uns objectius clars -lluitar contra la desocupació,
especialment la juvenil- però sortosament avui la situa¬
ció, encara que no està resolta definitivament, ha can¬
viat, perquè la desocupació a la Ciutat és de 1*11,6 %,
xifra inferior a la mitjana de Catalunya i de la resta
d'Espanya, i també la taxa de disminució de l'atur
juvenil creix a un ritme considerable -entre 1988 i 1989
ha estat ací del 26 %, quan a la resta d'Espanya fou del
18%- mentre que l'atur femení, en canvi, només va
disminuir entre un 8 i un 9 per 100 i avui encara n'hi ha
una bossa important.
Valora positivament la tasca desenvolupada fins ara,

però reconeix que no tots els objectius s'han acomplert
i que cal corregir algunes deficiències.
Destaca que els programes d'ocupació, algunes esco-

lestaller i alguns programes específics de formació i
ocupació juvenil estan donant bons resultats i són social¬
ment útils; i que els recursos esmerçats -uns 1.000
milions de pessetes- són una xifra significativa i tenen un
impacte en l'activitat de la Ciutat malgrat el desinterès
manifest de la Generalitat -les aportacions de la qual han
davallat dels 750 milions de 1984 i 1985 a 65 actual¬
ment-, gràcies a l'esforç d'altres Administracions.
Concreta, a continuació, els aspectes, a juí seu,

millorables que ja ha discutit amb altres ocasions amb
el Sr. Lucchetti i que són:

a) Una certa dispersió en els programes que en
perjudica la qualitat, de manera que resultaria conve¬
nient concentrar els esforços en determinats programes
per augmentar-ne l'eficàcia, cosa que, a més, agilitaria
la gestió, perquè concretament dels 46 cursos de
formació previstos per enguany, només se n'han co¬
mençat disset, encara que la resta començarà d'ara a
final d'any.

b) La relació de la Ponència amb altres Administra¬
cions.

c) Les relacions internacionals, que s'han dimensio¬
nat massa i caldria dossificar-les per avançar prèvia¬
ment en la consolidació d'unes línies de gestió interior.
d) L'avaluació de la gestió de la Ponència, que fou

concebuda com un instrument per combatre l'atur i, per
tant, caldria examinar en quina situació ocupacional es
troben les persones que s'han beneficiat dels diversos
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programes per tal de valorar-ne els resultats i introduir-hi
les rectificacions pertinents.
Comparteix la inquietud del Sr. Lucchetti per la indefi-

nició dels recursos de la Ponència de cara al futur, ja
que depenen de decisions d'altres Administracions i
això dificulta la labor de la Ponència i posa en perill la
continuïtat dels seus programes, la concentració dels
quals permetria, en la seva opinió, pactar un suport més
continuat per part de les altres Administracions. També
se suma a la felicitació que l'esmentat Regidor ha fet a
les persones que treballen a la Ponència perquè, mal¬
grat ésser un nombre relativament petit, desenvolupen
una tasca molt significativa.
Creu que, atesa la nova situació de l'atur, les bosses

d'atur femení encara existents i les perspectives del
futur, l'equip de govern hauria de fer una reflexió per
determinar els criteris d'actuació en els propers anys,
sobretot quan els estudis del Pla Estratègic detecten
una manca de formació en recursos humans, que són
un capital bàsic per al creixement de la Ciutat i la
Ponència pot jugar un paper tan en el camp de l'ocupa¬
ció com el de la formació, contràriament a allò que ha
afirmat el Sr. Albesa.
Discrepa, també, de la valoració que ha fet el Sr.

Mas, de l'interès de l'equip de govern per l'actuació de
la Ponència en funció de les dotacions pressupostàries
que se li assignen, ja que mentre gràcies a les gestions
de l'Ajuntament s'arriben a obtenir 1.000 milions de
pessetes, l'interès de la Generalitat per aquesta proble¬
màtica es tradueix en una aportació de 65 milions, de
manera que el Grup convergent hauria de promoure
l'ampliació en els Pressupostos de la Generalitat de les
partides corresponents a les actuacions de formació i
ocupació que desenvolupa aquest Ajuntament per mitjà
de la Ponència i altres òrgans.

Es reincorpora a la sessió el Sr. Cullell.
El Sr. Lucchetti agraeix les intervencions anteriors

però hi constata que l'actuació de la Ponència continua
essent desconeguda per alguns membres del Consisto¬
ri als quals es compromet a mostrar una realitat que no
se sembla en res a allò que han criticat ja que, per
exemple, el percentatge, que s'ha retret, del 90 %
esmerçat en despeses d'administració deu ésser un
error de càlcul. Observa, en resposta a les crítiques del
Sr. de Nadal que dedica a la Ponència tot el temps que
li permeten les altres obligacions polítiques que té en
aquest Ajuntament, i la forma com se'l distribueix és
una decisió de la seva exclusiva incumbència.
Fa avinent que la dispersió de programes també el

preocupa però cal ésser conscients que hi ha uns
programes, que s'aparten dels grans programes-marc
que no els faria ningú i que la Ciutat no rebria els fons
corresponents si l'Ajuntament no els demanés per fer-
los; que els cursos de l'INEM no poden començar per
causa de les dificúltate -que no són responsabilitat
únicament de la seva Àrea- de tramitació interna dels
expedients dels contractes corresponents ja que no es
Pot posar la gent a treballar i no pagar-la al final de mes;
que l'Àrea -que compta, a juí seu, amb el personal
adequat- respon a una necessitat, sentida per l'Ajunta¬
ment des de fa molts temps ja que els primers plansd ocupació s'iniciaren, amb el suport de la Generalitat,'any 1980; que les xifres reflectides en l'Informe cor¬
responen a 1989 però concretament, pel que fa a les
assignacions del Districte de Sant Martí, probablement hiha influït la manca, des de fa nou mesos, de l'agent de
desenvolupament local en aquest Districte, tanmateix

procurarà resoldre les diferències que pugui tenir en
comparació amb altres Districtes de característiques
similars; que el Programa Infope no és un curs, sinó una
experiència pilot d'informatització de les petites empre¬
ses, que els prepara el personal necessari, els crea

l'aplicació informàtica adequada a les necessitats de
cadascuna i n'avalua els resultats per estendre l'experièn¬
cia a altres empreses; per tant, no es pot banalitzar els
costos considerant-los un simple curset quan es tracta
d'un programa en el qual creuen el Fons Social Europeu,
l'Ajuntament i la Universitat Politècnica; que el Pla integral
de les Roquetes, que ha passat per diverses fases, però
es troba avui en una situació millor que sis mesos en
darrera, no pretén només crear llocs de treball en el
mateix barri, sinó que s'incardina amb el Pla especial de
reforma interior del barri, i és una actuació complexa que
cal conèixer in situ per poder-la valorar adequadament;
que des que ell es responsabilitzà de l'Àrea, les relacions
internacionals s'han reduït considerablement; que està
disposat a convocar una sessió informativa, en la qual els
Regidors puguin escoltar l'opinió dels usuaris dels diver¬
sos programes; que l'avaluació dels diferents programes
resultava molt dificultosa amb l'estructura de la Ponència i
després de l'Àrea, tanmateix l'Àrea d'Economia i Empre¬
ses l'ha encarregada a una persona; resta a l'espera,
doncs, de conèixer els resultats d'aquest treball per fer, si
cal, un nou debat.

El Sr. Alcalde tanca el debat comentant que s'hi ha
evidenciat la necessitat d'un canvi d'orientació no per
causa del treball fet fins ara, que ha estat positiu, sinó
pel canvi de les circumstàncies econòmiques i socials
de la Ciutat, a fi de donar més relleu a la difusió de
noves tecnologies -que s'ha de procurar lligar amb les
iniciatives de l'Institut Català de Tecnologia, de l'Àrea
d'Economia i Empreses, del Consorci de la Zona Fran¬
ca, dels Eixos de Promoció Industrial i del Projecte
Narcís Monturiol- a la franja de població que per l'edat
resulta més colpejada per l'atur, i a l'ocupació femenina
-a la qual s'han muntat programes molt brillants com el
Dame; ara bé la reducció de l'atur no significa que
s'hagi de baixar la guàrdia, ans cal, fins i tot, intensificar,
si no quantitativament sí qualitativament, les accions de
l'Àrea que no s'ha de considerar la ventafocs de
l'organigrama municipal i que ha de tenir un finança¬
ment extern perquè la reanimació econòmica, la lluita
contra el cicle econòmic i la redistribució de la renda
s'han de finançar amb impostos forts i, si els Ajunta¬
ments assumeixen aquestes finalitats -perquè la seva
intervenció resulta més efectiva que la d'altres poders
més allunyats-, han d'aplicar-hi recursos nacionals,
estatals i europeus; per tant, l'Ajuntament ha de posar
la màxima cura i eficàcia en l'obtenció, gestió i liquida¬
ció dels recursos que han de facilitar la Comunitat
Econòmica Europea, l'Estat i la Generalitat, i ha d'inspi¬
rar a aquestes institucions la confiança que la utilització
que farà dels seus recursos serà la més efectiva.
Anima, doncs, el Sr. Lucchetti a prosseguir una labor

que ha estat molt positiva però que encara pot millorar.

ÀREA DE FINANCES

Negociat de Pressupostos i Comptes

Aprovar modificacions de crèdit dins del Pressupost
General de 1989, segons documentació adjunta.
S'aprova per unanimitat.



1490 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 37 30-XI-1989

Direcció de Serveis de Finançament

Aprovar l'emissió, al mercat públic alemany, d'obliga¬
cions per valor de 200 milions de marcs alemanys
(aproximadament 12.000 milions de pessetes) per fi¬
nançar la resta del Programa d'Inversions de 1989 i una
part del Programa de 1990, a les condicions del docu¬
ment adjunt amb la previsió que com que el tipus
d'interès no pot ésser fixat fins al moment de l'emissió,
el tipus màxim serà del 7,5 %; donar mandat per
realitzar aquesta emissió, a Bayerische Landesbank
Girozentrale, com a Lead manager; i autoritzar l'Excm.
Sr. Alcalde i el Regidor de Finances, Sr. Joaquim de
Nadal i Caparà per atorgar tota la documentació neces¬
sària i per signar aquesta operació.

El Sr. Albesa demana que s'aclareixi si aquesta
emissió és a compte de l'endeutament per 12.000
milions de pessetes que s'aprovà temps endarrera amb
el suport del seu Grup.

El Sr. Mas observa que a l'expedient hi ha una certa
incongruència perquè mentre l'informe del Director de
Serveis de Finançament parla del Programa d'Inver¬
sions dels anys 1989-1990, el de l'Interventor i la
mateixa proposta es refereixen als programes de 1989;
que si es van acumulant operacions d'endeutament
que després no es materialitzen, podem trobar-nos
amb uns pressupostos teòricament finançats i liquidats
que a l'hora de la veritat no ho estan realment -com ve
a reconèixer la mateixa Direcció de Serveis de Finança¬
ment quan diu que encara estan per finançar més de
5.000 milions de pessetes de l'any 1988 perquè encara,
no s'ha llançat la 3a Emissió de bons Ciutat de Barcelo¬
na- de manera que si bé es comprensible que el
Regidor de Finances vulgui tenir en el calaix com més
instruments millor per fer-ne ús segons les condicions
del mercat, potser ja és hora d'arxivar alguna de les tres
autoritzacions d'endeutament aprovades anteriorment
de les quals no s'ha fet ús.
Qüestiona, també, l'oportunitat d'acordar un endeuta¬

ment en marcs alemanys quan s'està parlant d'una
reducció dels tipus d'interès a Espanya i d'un augment
a Alemanya, circumstàncies no gaire favorables al canvi
entre pessetes i marcs.

El Sr. de Nadal, referint-se a la intervenció del Sr.
Mas, adverteix que a l'informe de l'Interventor i en el
text de la proposta hi ha un error mecanogràfic perquè
l'operació correspon als Pressupostos de 1989 i 1990; i
puntualitza que, en aquests moments, una operació en
marcs alemanys seria força discutible, ara bé, la neces¬
sitat de liquidesa no es tindrà fins al mes de febrer
vinent, de manera que hi ha temps de rectificar fins
llavors, quan es coneixerà més exactament el cost
intern de l'operació, en la qual es fixa un tipus d'interès
màxim del 7,5 %; i que, per tant, com ha dit el Sr. Mas,
es tracta de tenir en el calaix, per si es creu convenient
utilitzar-la, una possibilitat que preveu, fins i tot, l'opció
del canvi de moneda.
Tocant a la pregunta del Sr. Albesa, aclareix que per

finançar el Pressupost de 1989 es compta amb 6.184
milions de pessetes de la 3a Emissió de bons Ciutat de
Barcelona, amb 5.000 milions d'un crèdit del Banc de
Crèdit Local, dels quals ja es té la disposició, i amb
6.000 milions d'un crèdit en dòlars, imports que donen
un tota! de 17.184 milions de pessetes per atendre
unes necessitats pressupostàries de 14.150 milions
més uns reconeixements de crèdits que n'importen
3.910, de manera que resten per finançar 800 milions;

que amb l'operació en debat, si s'arriba a realitzar,
s'atendrà aquesta quantitat que queda sense finança¬
ment i la resta es dedicarà a finançar el Pressupost de
1990; que, si es realitza la 3a Emissió de bons Ciutat de
Barcelona, s'aplicarà a tornar el crèditpont i la resta es
dedicarà a finançar el Pressupost de l'any vinent; que
cal distingir entre el finançament del Pressupost i la
Tresoreria de l'Ajuntament, que comprèn el crèdit-pont
-per valor de 5.000 milions de pessetes- de la 3a
Emissió de bons i el crèdit del Banc de Crèdit Local
mentre que pendent d'ingrés hi ha la 3a Emissió i el
crèdit en dòlars; i que amb aquestes explicacions li
sembla que ha quedat prou clar l'informe que aquest
matí ha lliurat al Sr. Albesa.

El Sr. Mas comenta que amb les paraules del Sr. de
Nadal ha quedat palès que la modificació de crèdit
acordada el juny per valor de 3.900 milions de pessetes
ha significat un increment de l'endeutament.

El Sr. Albesa considera que l'operació és un nou
endeutament que se suma a les autoritzacions conferi¬
des anteriorment.

El Sr. de Nadal matisa que l'endeutament es produeix
quan l'Ajuntament fa efectivament ús d'uns recursos de
tercers i no quan demana permís per valer-se'n.
S'aprova el dictamen amb el vot en contra dels Srs.

Cullell, Ainaud, Vila, Blasi, Fargas, Perelló, Mas, Bueno,
Amat, Alsina, Bonet, Puigdollers, Cardona, Fabregat,
Audet, Olmedo, Lacalle, Albesa, i Fernández i Díaz.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Gabinet de la Tercera Tinència d'Alcaldia

Estimar l'al·legació presentada per Marta Colomer i
Lansac, com a Gerent del Patronat Municipal de Dismi¬
nuïts Físics i del Patronat Municipal de Disminuïts Psí¬
quics, en el tràmit d'informació pública per a l'aprovació
definitiva dels Estatuts del Patronat Municipal de Dismi¬
nuïts Físics, Psíquics i Sensorials; i aprovar el canvi de
denominació de l'organisme regit per aquests estatuts,
que passarà a dir-se Institut Municipal de Disminuïts.
S'aprova per unanimitat.
El Sr. Albesa pregunta si per aprovar l'emissió d'obli¬

gacions per valor de 200 milions de marcs alemanys
calia majoria absoluta; el Secretari General li ho confir¬
ma i la Presidència puntualitza que els vots favorables
l'han assolida, encara que ara es trobin momentània¬
ment absents del Saló el Sr. de Nadal i el Sr. Ferreiro.
Informe sobre el Consell de Benestar Social.
La Tinent d'Alcalde de Benestar Social, Sra. Vintró,

després de significar que la seva intervenció pot ésser
breu perquè després de la sessió del 12 de juliol
proppassat facilità a tots els membres del Consistori la
documentació sobre aquest tema i més recentment els
n'ha tramès un resum que els simplifiqués la lectura,
considera que el Consell Plenari ha d'ésser conscient
d'alguns elements fonamentals del treball del Consell
de Benestar Social, la creació del qual fou fruit dels
compromisos inclosos en el Programa quadriennal de
l'equip de govern i responia a la seva voluntat de posar
l'èmfasi en la política de benestar social i qualitat de
vida i d'implicar, mitjançant fórmules àgils i eficaces,
entitats, organismes i professionals en la definició d'a¬
questa política i en la validació crítica de les línies
seguides per l'Ajuntament.
Indica que un any després de la creació del Consell, li
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plau constatar l'excel·lent i, fins i tot, entusiasta acollida
que ei Consell va rebre, en sintonia amb els seus
objectius, que eren contribuir a crear una cultura de
l'Estat del benestar, fomentar mecanismes de concerta¬
ció i de col·laboració i validar les línies d'actuació
seguides per l'Ajuntament; que totes les entitats i tots
els professionals cridats a participar en el Consell coin¬
cidiren a assenyalar el caràcter paradigmàtic i singular
de la decisió municipal de cridar-los per analitzar i
treballar conjuntament en la política de benestar social;
que les entitats que col·laboren en el Consell són una
cinquantena i en els grups de treball del Consell hi han
participat uns dos-cents vint professionals, xifra molt sa¬
tisfactòria.
Destaca el rigor, la serietat i la constància en el

procés d'elaboració dels documents finals i la vàlua
objectiva de tals documents i propostes on es reconeix
la feina feta -molta, molt bé; i alguna, millorable i
territorialitzable- i la significativa participació que hi han
tingut els tècnics municipals tant dels Districtes com de
les Àrees centrals, que han facilitat tota la informació
que se'ls ha demanat sobre el funcionament de serveis
i programes i, consegüentment, el procés de validació
de les línies d'actuació municipals, han aportat la seva
experiència i professionalitat i han contribuït a enriquir el
debat per crear una cultura del benestar i per trobar
fórmules de col·laboració amb les altres Administra¬
cions.

Subratlla, també, que el primer any de funcionament
del Consell, amb el treball de dues-centes vint persones
amb maneres diferents de pensar i de veure i viure la
realitat ha constituït una aportació en la creació de la
cultura del benestar i un focus important de debat i
d'expansió d'idees; que s'ha iniciat la difusió escrita
dels documents elaborats, a partir dels quals, els Dis¬
trictes han convocat sessions obertes per reflexionar
amb els altres sectors socials; que a l'hora d'analitzar la
realitat i les mancances de la Ciutat, el Consell no limita
la seva acció a les responsabilitats i competències
estrictament municipals, sinó que fa tal anàlisi al marge
de l'Administració que l'hagi d'atendre; que hi ha una
coincidència clamorosa a exigir la col·laboració i et
concert entre les Administracions perquè en aquest
camp les disponibilitats econòmiques van per darrera
de les necessitats i només la suma d'esforços pot
ajudar a pal liar-Ies; que, consegüentment, des d'aquest
Ajuntament s'han fet constants i contínues ofertes als
Departaments de la Generalitat per establir convenis i
col·laboracions, tanmateix avui, lamentablement, encara
no pot anunciar que s'hagin assolit uns acords que ella
defensa des de la primera línia; una vegada més,
doncs, ha de reclamar-los i oferir la seva voluntat
d'arribar-hi; que, en canvi, s'han establert convenis de
col·laboració amb entitats privades com la Creu Roja; i
que dels vuit grups de treball formats, els que tractaven
de la dona, de les drogadependències, de la gent gran,
del voluntariat, de la prevenció i del Projecte Jove,
començaren el seu treball analitzant els plans munici¬
pals i globalment en feren una valoració positiva malgrat
assenyalar-hi alguna insuficiència o prioritats més ac¬
centuades.
Exposa, a continuació, les línies de fons en què hi ha

coincidència per part de tots els grups de treball i diu
que tots reconeixen la importància de la formació de
treballadors socials ja que la nova demanda reclama
ena formació que, malauradament, no pot oferir la
Universitat; que emfasitzen igualment les polítiques de

prevenció; que també palesen la necessitat de l'atenció
integral a la persona pel conjunt dels serveis; que així
mateix són recurrents en tots els documents les refe¬
rències a la descentralització per apropar els serveis al
ciutadà, la necessitat d'incrementar la informació, la
sensibilització i la solidaritat i també subratllen la partici¬
pació i l'impuls al texit associatiu.
Enumera, a continuació, els compromisos assumits

per l'Alcaldia que constitueixen un repte per a tots i són:
donar a conèixer al Plenari el treball fet, cosa que es
compleix amb aquest Informe; incorporar als serveis
municipals les mesures proposades -encara que no és
possible fer-ho amb totes ni alhora- i en aquest sentit li
consta que després de l'anàlisi que en fan els Districtes
i les Àrees, hi haurà una incorporació significativa en la
part que resta del Pressupost d'aquest any i en el
Pressupost de l'any vinent perquè està en joc la credibi¬
litat guanyada amb la creació del Consell; i posar al
servei del Consell el pes moral i la capacitat operativa
d'aquest Ajuntament a fi de presentar i defensar davant
la Generalitat i l'Estat aquelles mesures que són inabor¬
dables per l'Administració municipal oferint, alhora, la
voluntat de col·laboració d'aquesta i de gestió dels
serveis que es posin en funcionament.
Assenyala que la documentació lliurada conté una

relació d'aquells suggeriments i recomanacions que
s'han posat en marxa; i que sense deixar de tirar
endavant altres línies, les prioritàries seran:

1) La gent gran, entesa no tan sols com a receptora
de serveis sinó també com a productora de riquesa
col·lectiva amb l'objectiu -recomanat també pel con¬
grés de gent gran- de facilitar tots aquells mecanismes
que permetin romandre a la llar a qui ho desitgi, cosa
que també és resposta a les situacions dramàtiques
viscudes als darrers dies i que entren en el terreny de
l'escàndol.

2) Una acció específica adreçada al món de la pobre¬
sa i de la marginació, aspecte que s'ha treballat amb
tècnics de la Generalitat amb la voluntat de posar en
funcionament els propers anys un programa conjunt que
podria començar, de forma experimental, els darrers
mesos d'enguany en el Barri Gòtic i en el Bon Pastor.

3) La dona amb dos vessants: l'un ja iniciat en el
Districte de Nou Barris amb la creació de la Conselleria
de la Igualtat, l'altre, l'ocupació i la formació, atesa la
franja més gran de desocupació que correspon a les
dones.

4) El suport al teixit associatiu d'entitats, de volunta¬
riat i d'altres.

5) El protagonisme i la participació dels joves en el
seu procés d'integració social i professional, que és
l'objectiu del Projecte Jove.

6) El programa de formació i informació adreçats als
treballadors i als agents socials municipals i externs.

Fa avinent que s'ha demanat una entrevista amb el
Conseller Comas i quan es constitueixi el nou Govern
de l'Estat, se'n demanarà també una amb el Ministre
que sigui responsable dels afers socials a fi de posar-
los en coneixement dels acords del Consell Municipal
de Benestar Social i de demanar-los que se'n convertei¬
xin en portaveus davant dels seus Governs respectius
d'aquelles que escapin a la competència del seu Depar¬
tament.
Acaba agraint la labor i les aportacions de les entitats

i grups representades en el Consell i a l'equip personal
que ha fet possible el treball presentat; i confia comptar
amb la seva ajuda en el proper exercici.
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El Sr. Vila es congratula del suport que el seu Grup
donà. a la creació del Consell Municipal del Benestar
Social perquè funciona perfectament, però recomana
que la seva actuació es procuri coordinar i lligar tant
com sigui possible amb la de les Àrees socials del
Municipi a fi que es puguin dur a terme els diversos
programes elaborats, i que es fixin ben clarament les
prioritats atesa la Insuficiència de recursos per atendre
totes les necessitats.
Pensa que a l'hora de discutir els Pressupostos de

l'any vinent, s'ha de tenir ben present el finançament de
les diverses mesures puix que, com diu el. mateix Sr.
Alcalde en un dels documents repartits, ja s'ha meditat
prou i, al cap de deu anys, ja és hora de posar-les en
marxa assignant-hl els recursos necessaris; creu,
doncs, que el debat pressupostari es podria simplificar
molt si el projecte de Pressupost de l'any vinent com¬
porta una diferència substancial respecte les partides
d'anys anteriors, perquè el seu Grup desitja una socie¬
tat més justa i espera que pot aconseguir-la per mitjà
del Consell de Benestar Social, del qual és decidit
partidari i, per tant, serà molt crític si les propostes
d'aquest Organisme no es posen en pràctica.

El Sr. Albesa reconeix que el Consell Municipal de
Benestar Social ha treballat amb molta dedicació i
il·lusió però alhora assenyala que les dificultats per
posar en marxa les seves idees i propostes pot provo¬
car frustracions en les persones que les necessiten i en
les persones que hi han treballat.
Suggereix la conveniència de crear dins del Consell

una comissió específica per als minusvàlids i de dedicar
una especial atenció, com demana un prec del seu
Grup, a la tercera edat, i, després dels fets produïts
darrerament en residències per a la gent gran, de vetllar
-encara que les competències municipals en aquests
camps són molt reduïdes- perquè tals residències
compleixin els requisits legals, ja que hom no pot
romandre insensible davant de persones que general¬
ment no tenen família o a qui la família no vol.

La Sra. Vintró agraeix les intervencions que han fet
els Srs. Vila i Albesa amb ànim constructiu, i afirma que
la participació de tècnics municipals en l'elaboració de
les propostes del Consell és una de les millors garanties
de la coordinació que demanava el Sr. Vila; que les
propostes no han de quedar en el terreny teòric, sinó
que s'han de portar a la pràctica i en això hi tenen
responsabilitat les Àrees i els Districtes; que les priori¬
tats que ella ha enumerat, són fruit del grau de coinci¬
dència de les diferents propostes i dels compromisos i
la tradició d'aquest Ajuntament i es procurarà tirar-les
endavant; que efectivament el debat pressupostari mar¬
carà posicions, però ha de fer notar l'existència d'un
marc legislatiu que no es pot desconèixer i que obliga
els Ajuntaments de municipis amb cert nombre d'habi¬
tants a determinades actuacions mentre que en altres
no és l'Administració local qui se n'ha de responsabi¬
litzar; per tant, cal reclamar que cada nivell de l'Adminis¬
tració faci allò que li pertoca i, si no té recursos i
instal·lacions, tingui almenys serveis d'inspecció propis
a fi de garantir una bona prestació de serveis, i amb
aquest propòsit el Conseller de Benestar Social ha
demanat que se li trameti -i així es farà- tota la
informació a l'abast de l'Ajuntament; i que s'ha posat,
en canvi, l'èmfasi en la permanència a la llar perquè és
un camp en el qual l'Ajuntament pot actuar i la majoria
de persones grans destija continuar residint en la seva
llar habitual.

Demana, finalment, seguir comptant amb la col·labo¬
ració de tothom i la màxima sensibilitat per incorporar al
Pressupost la major part dels treballs del Consell de
Benestar Social, que no és un instrument d'execució
-funció reservada als Districtes i a les Àrees- sinó de
participació.

El Sr. Alcalde clou el debat destacant l'interès de
l'Alcaldia perquè el Plenari faci seves les conclusions
del Consell de Benestar Social situant-les tant en el
marc de les accions de promoció econòmica que es
canalitzen a través d'Iniciatives, SA, del Consorci de la
Zona Franca, i del Pla Estratègic o per mitjà de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Social, com també dintre
de les que emprèn directament l'Ajuntament a través de
les Àrees i els Districtes; que en aquest darrer vessant
s'ha d'evitar la temptació dels polítics nouvinguts d'arbi-
trisme i de direccionar els diners directament al proble¬
ma prescindint dels poders preexistents en els quals
veuen ineficàcia, a fi d'evitar despeses, ja que per
resoldre els problemes socials i reduir la miseria s'ha de
disposar d'uns mecanismes socials complexos i això
resulta més lent i menys brillant que aportar solucions
automàtiques, que no són tals.

Creu, doncs, que aquest esperit i el de concertació a
fons amb Càritas i les altres entitats ha d'animar l'acció
municipal procurant no ésser massa desimbolts, és a
dir, poc contiguts en els sentiments de pietat perquè a
vegades reconforten, però no ajuden gaire i perquè per
altra banda cal conèixer els intrincats mecanismes ge¬
neradors de la misèria i del benestar social que tenen
dos vessants: la formació i la descentralització, és a dir,
el coneixement del territori per un poder democràtic
pròxim que doni esperances als de baix i orienti els de
dalt.

Agraeix, finalment, les aportacions de tots els que
han participat en els treballs del Consell Municipal de
Benestar Social.

ÀREA DE SALUT PÚBLICA

Informe sobre la salut a la ciutat de Barcelona.
El Regidor de Salut Pública, Sr. Clos, comença dient

que aquest Informe, que presenta per cinquè any
consecutiu, vol donar una visió de l'estat de salut de la
Ciutat per promoure accions tendents a millorar-lo; que
aquesta tasca permet la incardinació de les actuacions
municipals en les polítiques internacionals impulsades
per l'Organització Mundial de la Salut però també en el
sentir de molts ciutadans, els quals han passat de
concebre la salut des del punt de vista mèdic de la
malaltia a fer-ho des de la perspectiva de la promoció
de la salut seguint una tendència iniciada en els països
nòrdics que s'ha estès a la resta d'Europa; que aquest
canvi cultural ha comportat també un canvi en els
sistemes d'anàlisi de la salut, abans avaluada partint de
la mortalitat; que la reiteració d'aquests informes en
diversos anys permet una anàlisi no estàtica sinó dinà¬
mica -és a dir, passar de la fotografia a la imatge
cinematrogràfica- que mostra les tendències i l'evolució
en el temps; que tota aquesta informació s'està treba¬
llant en col·laboració amb les altres ciutats que formen
part de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables, ja que
Barcelona ha estat 'elegida per l'OMS per a una experi¬
mentació del Programa Salut per a Tothom juntament
amb ciutats com Viena, Rennes, Milà i Bremen, en un
exercici atípic que per una banda promou un canvi de
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mentalitats í anima polítiques en matèria de salut però
per l'altre pot també escandalitzar, si hom en fa una
Interpretació simplista que pensi que estem pitjor en
oblidar que es tracta de realitats i factors no mesurats
en altres indrets com succeí, per exemple, l'any passat
amb els increments de la mortalitat per sobredosi,
produïts a Barcelona I Saragossa, quan després s'ha
vist que eren essencialment idèntics als d'altres ciutats
espanyoles.
Creu important la presentació periòdica en el Plenari

d'aquest Informe sobre l'evolució de la salut, que des¬
prés es facilita a tot el sector sanitari i a les altres
Administracions a fi d'establir programes conjunts, puix
que afavoreix una reflexió sobre aquesta temàtica i
coadjuva a fer cultura sanitària, ja que la salut no és un
problema exclusiu del sector sanitari, sinó que està
condicionada pel nivell cultural assolit per les persones i
les comunitats.
Remarca que els indicadors bàsics dels nivells de

salut de Barcelona són bons i milloren cada dia; que la
salut subjacent és bona -l'esperança de vida evolucio¬
na favorablement i la mortalitat baixa- però cal un
esforç per resoldre alguns aspectes com el de les
desigualtats en la salut; que l'envelliment de Barcelona,
que es deu a dos factors, la davallada de la natalitat i
l'augment de l'esperança de vida tan global com la del
subgrup de les persones de més de 65 anys -on el
percentatge de les persones més grans de 75 anys ha
passat del 38 al 42 per 100 en els darrers cinc anys-,
és una dada de la nostra realitat que no ha d'ésser
objecte de judicis de valor, però exigeix l'adopció de
determinades mesures; que comparativament Barcelo¬
na no té una població més vella que altres col·lectius
urbans europeus i si es pren la seva zona metropolitana
és encara de les més joves, tanmateix aquesta situació
canviarà amb el temps.
S'excusa d'estendre's sobre el medi ambient, ja

analitzat exhaustivament a la sessió de juny, però
subratlla que la contaminació atmosfèrica presenta una
evolució favorable gràcies a la relació entre l'índex de
gasificació i el de combustió; que l'Informe incideix
particularment en la qüestió dels sorolls, ja que els
nostres nivells sonors, similars a la d'altres ciutats
mediterrànies, serien inacceptables en el nord d'Europa
I exigeixen mesures contundents entre les quals esmen¬
ta l'ampliació fins a deu de les estacions que controlen
els sorolls produïts per les motocicletes.
Fa avinent després que la superació de les desigual¬

tats sanitàries paleses indicadors biològics, és lenta i
exigeix canvis estructuráis profunds; que en els serveis
sanitaris s'ha de posar fi a una època dominada per la
preocupació econòmica i aconseguir que transcendeixi
el canvi de la concepció de la salut que ha esmentat
abans, fent que en lloc de romandre a l'espera del
malalt, surtin fora a promoure la salut, actitud aquesta
en la qual ja s'han iniciat algunes experiències molt
encomiables com l'Enquesta confidencial sobre la mor¬
talitat Infantil.
Significa que l'Informe lliurat posa a disposició del

Consistori, de totes les Administracions i dels professio¬
nals sanitaris sis estudis relatius:
s) A l'avaluació dels programes de vacunació, iniciats

ja fa quinze anys, dels quals la Ciutat s'ha de sentir
orgullosa perquè han aconseguit una integració amb tot
el col·lectiu sanitari i uns nivells de cobertura extraordi¬
naris.
b) Als factors de risc lligats a l'estil de vida dels

escolars, on s'estudien els hàbits dels escolars relacio¬
nats amb la salut, posant en relleu, negativament, l'edat
d'iniciació dels nens en el tabaquisme i en l'alcoholisme
i, positivament, l'extensió de la pràctica esportiva.

c) A la mortalitat per causes externes que són la
primera causa d'anys perduts de vida de la gent amb
menys de 70 anys i dintre de les quals ocupen el primer
lloc, amb el 33%, els accidents de trànsit -un 60% dels
quals es produeixen a la Ciutat i la resta fora- ambdós
pics la gent jove per accidents de motos sense usar
casc i els atropellaments de gent gran, mentre que el
segon lloc l'ocupen els suïcidis -que s'emporten el
18% dels anys potencials de vida perduts-,
d) A l'abús de les drogues, on es constata un

increment de la mortalitat degut a l'envelliment de la
població exposada a l'heroïna.

e) A l'evolució de la sida, molt relacionada amb
l'anterior, ja que, com en tots els països mediterranis,
molts casos deriven de la injecció intravenosa dels estu¬
pefaents.

f) A l'estat de salut de la gent gran a Barcelona,
aspecte en el qual crida l'atenció sobre els resultats de
l'enquesta, recollida a la pàgina 173, on es valora la
capacitat de les persones per sobreviure soles i, pre¬
nent per base la població que viu en els seus domicilis,
es constata que és del 90 % de les persones de 65 a
74 anys, del 80 % d'aquelles que en tenen de 75 a 84, i
del 50 % d'aquelles que tenen més de 85 anys, dades
aquestes que, deixant de banda factors emotius, aju¬
den a dissenyar polítiques per a aquest subgrup de po¬
blació.

Diu, en resum, que l'Informe vol aixecar els nivells de
coneixement de la salut, promoure accions positives i
difondre actituds que la millorin; i que els indicadors
mostren que estem en el bon camí però que cal eliminar
les desigualtats promovent programes específics dintre
de les competències municipals però reclamant també,
accions específiques de les altres Administracions.

El Sr. Puigdollers considera que els Informes anuals
sobre la salut són una bona eina de la qual ha de tenir
coneixement tota la població i, per tant, encoratja el
Regidor de Salut Pública a continuar elaborant-los,
encara que a mesura que es perfeccionen els sistemes
d'informació puguin aparèixer certes mancances, ja
que la informació aconseguida permet passar, després,
a l'execució de programes que ajudin a millorar la situa¬
ció.
Mostra la seva preocupació perquè les comparacions

amb altres ciutats, que són bones, puguin crear una
certa insensibilitat davant les situacions concretes ja
que a les persones que pateixen una determinada
problemàtica no els serveix de res saber que la nostra
situació és comparativament millor que la d'altres ciu¬
tats.

Reconeix que els indicadors sanitaris col·loquen Bar¬
celona en una situació correcta, però no es pot amagar
la inquietud que susciten determinades dades com el
nivell de sida i de tuberculosi -que comporten una
pèrdua notable d'anys potencials de vida- i també els
accidents de trànsit -tant de joves com de persones
més grans de 75 anys- que són mostra d'unes actituds
d'agressivitat i d'una problemàtica circulatòria que cal
prendre en consideració.
Respecte al medi ambient, observa que l'Informe

admet per primera vegada que l'any 1985 no es millorà;
que no es mesuren el paràmetres adequats; que els
nivells de fum superen els valors límit en determinats
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llocs concrets, i els nivells de C02 han augmentat els
tres darres anys; per tant, el nivell de contaminació no
està millorant; que la forma sibil-lina com es parla de les
platges no permet saber si compleixen la normativa
estatal i de la Comunitat Econòmica i Europea; que en
matèria de sorolls només hi ha dues alternatives: fer
complir les ordenances o canviar-les per unes més
realistes i més adequades al nostre tarannà, que no és
el de les ciutats del nord d'Europa; que en el Port no
s'exigeix llicència per a les activitats classificades que
s'hi desenvolupen i que poden afectar greument la salut
ciutadana; per tant, encara que hi hagi una administra¬
ció autònoma, l'Ajuntament s'hauria de preocupar d'a¬
questa qüestió; que també s'hauria d'exigir llicència
municipal per a determinades activitats sectorials; que
l'Informe reconeix una degradació en els indicadors
sanitaris en les zones urbanes amb una configuració
més antiga com són la Barceloneta, el Raval, el Barri
Gòtic, el Poble Sec, Gràcia, Sant Andreu i Poblenou i,
consegüentment, els pressupostos futurs haurien de
preveure actuacions en aquestes zones on encara no
s'actua.

El Sr. Albesa assenyala que, segons l'OMS, la salut
implica un triple equilibri psíquic, social i somàtic i, per
tant, hi han d'intervenir no solament els llicènciats en
Medicina sinó tots aquells professionals encarregats
d'assegurar que no es trenqui aquest triple equilibri,
tanmateix dins d'aquest Ajuntament la competència
està repartida entre diverses Àrees; que l'envelliment de
la població no es deu solament a la davallada de la
natalitat i a l'allargament de la vidq, sinó també ah fet
que les parelles joves que volen formar família marxen
de la Ciutat per l'encariment de l'habitatge i per les-
càrregues fiscals que pesen sobre els barcelonins.
Comenta que, a pesar dels valors mitjans reflectits en

l'Informe, la contaminació ambiental és ben palesa
quan hom s'acosta a la Ciutat; que aproximadament un
57 % de la nostra població pateix alguna manifestació
alérgica forta (rinitis, asmes, etc.) deguda a la contami¬
nació ambiental i en aquesta patologia pot influir, fins i
tot, la classe d'arbres que es planten a les voreres; que
els nivells sonors de la Ciutat són desastrosos i a la nit
quan, per altra banda, es relaxen els serveis de vigilàn¬
cia, una bona part dels nostres ciutadans han de
suportar uns sorolls superiors als 50 decibels, circums¬
tància que genera reaccions d'agressivitat en les perso¬
nes que són despertades sobtadament; que l'Informe
no analitza el risc de càncer de pulmó generat per les
partícul·les d'asbest que desprenen el sistemes de
frenat dels automòbils; que cal millorar la qualitat de
l'aigua potable encara que sigui deguda amb bona part
a la sequera i també s'ha d'aclarir si realment, com deia
un article aparegut a a la premsa, l'aigua potable de
Barcelona porta crom, afirmació que ell considera molt
preocupant; que igualment s'ha de precisar si realment
es depura tota l'aigua que la Ciutat consumeix perquè,
segons té entès, no és així i això és greu perquè els
ciutadans paguen la depuració de tots els litres d'aigua
que surten per les seves aixetes; que l'Informe parla
dels accidents de trànsit, però no esmenta els desllori-
gaments de peus produïts pels sots de les voreres; que
efectivament la salut està condicionada per la cultura
però la cultura, també fa apreciar més la salut i la
política sanitària de l'Administració -en aquest cas
l'autonòmica, perquè es tracta de serveis transferits-
porta la gent a no anar al metge, a automedicarse o a
posar-se en mans de metges privats -sobretot quan hi

ha llistes d'espera de mesos- de manera que s'ha de
pagar dues vegades per un mateix servei; que vista
l'edat d'iniciació en el tabaquisme, s'hauria de procurar
que els mestres no fumessin durant les classes.
Reitera que la salut no és tan sols absència de

malalties, sinó el triple equilibri que ha esmentat i espera
que l'Informe de l'any vinent abordi la qüestió de les
fibres d'amiant i constati una disminució dels fums, del
S02, i dels nivells de soroll, sobretot pels voltants dels
restaurants i hotels.

El Sr. Armet comenta que l'Informe de la Salut de la
ciutat de Barcelona constitueix una experiència única
en el camp de l'Administració pública, sempre més
tendent a exposar els aspectes positius que no pas a
fer un diagnòstic integral de la realitat com el que fa
l'Informe presentat pel Regidor de Salut Pública afron¬
tant el risc de comentaris que només en destaquin els
aspectes negatius.
Destaca que de tal Informe es desprenen uns fets

ben significatius com són: a) que l'esperança de vida
dels barcelonins és més alta que no pas la dels habi¬
tants de Milà o Amsterdam, ciutats que tenen una renda
mitjana més alta que la nostra; b) que l'esperança de
vida de les dones és 7 o 8 anys més llarga que la dels
homes, constatació que tira per terra la teoria sobre
l'aparició de les mateixes patologies en ambdós sexes
amb la progressiva incorporació de la dona al treball; c)
que l'aigua de Barcelona -que presenta un bon equilibri
entre els dos subministraments i està subjecta a uns
controls sanitaris rigorosos- ofereix un nivell òptim en
comparació a la mitjana de Catalunya, on hi ha dos-
cents Municipis sense aigua potable; i d) que l'evolució
de la contaminació atmosfèrica és extremadament posi¬
tiva.

Creu, doncs, que s'ha de fer una valoració molt bona
d'un Informe que analitza, pel dret i pel revés, l'estat de
salut de la Ciutat, tot i que hi ha encara desequilibris
entre els Districtes per causa de les diferències en el
règim alimentari, molt lligat amb els nivells de renda, en
el sistema d'habitatge, en les condicions ambientals i
en altres factors culturals i sòcio-econòmics que s'està
procurant corregir; que l'esforç per reduir la mortali¬
tat infantil ha estat exemplar; i que el Consistori
s'ha de sentir orgullós perquè, malgrat l'evolució ne¬
gativa, però ja prevista de la mortalitat per les dro¬
gues, la resta dels indicadors fan que l'esperança de
vida a Barcelona sigui superior a la de Milà i d'Ams¬
terdam.

El Sr. Clos es congratula de l'ampli debat que ha
suscitat l'Informe, el qual no ha de servir per tirar pedres
d'una Administració a l'altra, en la mesura que la
majoria de les competències sanitàries no corresponen
a l'Ajuntament, sinó per promoure un debat cultural i un
avenç en el coneixement dels problemes sanitaris com
propugna l'OMS a través del Programa de ciutats salu¬
dables; i que, per tant, no s'ha d'alarmar a la població
amb dades sobre les al·lèrgies -que no se sap quines
són a Manresa o a la Vall d'Aran, per exemple- ni sobre
la mortalitat per causes externes -que són més favora¬
bles a Barcelona que no pas a ciutats com Roma,
Pàdua o Belfast-, encara que calguin mesures per
reduir la causada pels accidents amb motocicletes.

El Sr. Albesa replica que de les molèsties de l'asma,
se'n senten les persones que les pateixen; que si fos
Regidor de Manresa procuraria saber què hi passa; que
a més dels accidents dels automòbils caldria comptabi¬
litzar els de vianants que es produeixen pel mal estat de
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les voreres; i que no ha pretès pas sotmetre, a examen
l'acció de l'Àrea de la Salut Pública perquè la salut té,
com ha dit, un caràcter interdisciplinari que involucra
l'actuació de diverses Àrees municipals.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Negociat de Planejament

Aprovar els Plecs de condicions econòmicoadminis-
tratives i tècniques que hauran de regular els drets de
superfície a constituir sobre els sòls destinats a la
construcció i explotació dels hotels de la plaça d'Espa¬
nya, de la Vall d'Hebron, del carrer de Lleida núms. 34 i
36 i avinguda de Rius i Taulet núms. I i 3 (Fira), i de la
Torre Melina; facultar l'Alcaldia per introduir en aquests
plecs de condicions les precisions que resultin de
l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla General
Metropolità relativa a la definició i regulació de la zona
de dotació hotelera i determinació dels sòls que s'hi
afecten, en l'àmbit del terme municipal de Barcelona i,
un cop produïda aquesta aprovació definitiva sotme¬
tre'ls a informació pública durant un termini de quinze
dies, convocar concurs per a l'adjudicació dels drets de
superfície sobre les finques de propietat municipal de la
plaça Espanya i de la Vall d'Hebron, descrites i grafia-
des en els annexos dels plecs de condicions i requerir
els propietaris de les finques del carrers de Lleida
núms. 34-36 i avinguda de Rius i Taulet núms. 1 i 3, i de
la Torre Melina, a fi que ofereixin la cessió al Municipi
per a la constitució posterior dels drets de superfície
amb subjecció als plecs de condicions que ara s'apro¬
ven; practicar les operacions de segregació o agrupa¬
ció de finques o qualsevol altra que calgui per determi¬
nar com a finques registráis independents les que hagin
d'ésser objecte dels drets de superfície; i trametre al
Ministeri de Defensa i a Renfe les presents condicions
tècniques i jurídiques per tal que hi adaptin, en tot allò
que sigui possible o necessari, els seus projectes de
construcció d'hotels a la Residència de Militars (Av.
de la Diagonal núm. 666) i a les Estacions de Sants
i de Rodalia, a l'efecte d'aconseguir la major cohe¬
rència i eficàcia en el desenvolupament en el Pla d'ho¬
tels.

El Sr. Alcalde significa que l'acord que es prengui
sobre aquesta proposta a fi de no endarrerir el calenda¬
ri, serà a reserva de la resolució definitiva que pugui
adoptar el Conseller de Política Territorial i Obres Públi¬
ques sobre determinats aspectes de la Modificació del
Pla General Metropolità relativa a la dotació hotelera en
el nostre terme municipal, que es troben sotmesos a
informació pública.

El Sr. Lucchetti anticipa que el seu Grup dóna suport
a la proposta excepte pel que fa als hotels de la Torre
Melina i del carrer de Lleida, en els quals opta per l'abs¬
tenció.

El Sr. Bonet anuncia l'abstenció del seu Grup per
expressar la seva preocupació perquè la viabilitat de les
modificacions de les normes del Pla General Metropolità
sigui plena en tots els Plecs de condicions, sobre els
quals el seu Grup vol reflexionar.

S aprova el dictamen amb l'abstenció dels Srs. Cu¬

bell, Ainaud, Vila, Blasi, Fargas, Perelló, Mas, Bueno,Amat, Alsina, Bonet, Puigdollers, Cardona, Fabregat,
Audet, Olmedo, Vintró i Lucchetti.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar definitivament els Estatuts pels quals ha de
regir-se l'Associació de Propietaris de Vallvidrera-Les
Planes, en virtut d'allò que està establert en l'article 22.3
i concordants de l'Ordre de 6 d'agost de 1982, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, pel qual es va aprovar la
instrucció que regula aspectes orgànics i funcionals del
Registre de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores;
publicar l'esmentada aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generali¬
tat de Catalunya; notificar individualment l'acord esmen¬
tat als propietaris integrants de l'Associació; esmenar
l'error material comès en l'acord del Consell Plenari, de
25 d'octubre de 1988, en virtut del que està establert en
l'article 111 de la Llei de Procediment Administratiu, en
el sentit que l'aprovació dels esmentats Estatuts ho era
inicialment; requerir eI Sr. Claudio Baró Duràn, President
de l'esmentada Entitat, perquè formalitzi la constitució
de dita Associació administrativa de cooperació per
escriptura pública i designar la Sra. Maria del Pilar
Fulquet i Carreras, Cap lletrat del Negociat d'Expropia¬
cions i Desnonaments de l'Excm. Ajuntament de Barce¬
lona, com a representant de l'Administració municipal
en l'òrgan rector de l'Associació administrativa de coo¬
peració.

Districte de Gràcia

Acollir la proposta formulada pel Sr. Bartolomé Ridao
i Cano mitjançant compareixença de data 28 de març
de 1989 i, en conseqüència, fixar en 18.000.000 de
pessetes la indemnització, per tots conceptes, pel de¬
sallotjament de la finca núm. 17 del carrer de Badia,
afectada d'equipaments pel Pla especial de reforma
interior de Gràcia, aprovat definitivament el 27 de febrer
de 1986; establir que l'esmentat import s'abonarà en
dues anualitats iguals amb càrrec a la partida 611.641,
actuació 001 del Pressupost General de 1989 i a la
partida que en el seu dia es determini del Pressupost
General de 1990; pagar l'import a l'ocupant legal de la
finca o, altrament, dipositar-lo a la Caixa Municipal i
aplicar la despesa amb càrrec a la partida esmentada.
S'aproven per unanimitat les dues propostes prece¬

dents.

ÀMBIT DE VIA PÚBLICA

Negociat de Transports i Circulació

Declarar desert el concurs convocat per acord del
Consell Plenari, de 25 d'octubre de 1988, relatiu a la
construcció i explotació d'un aparcament subterrani en
el carrer Rosselló-passatge Mariner, atès que que no
s'ha presentat cap proposició per efectuar l'objecte de
referència, dins del termini reglamentari.
S'aprova per unanimitat.
La Presidència dóna compte que ha rebut dels Srs

Vila, Bonet i Ainaud un escrit en forma de moció però
que tècnicament és un prec, pel qual s'instaria al
Govern municipal la presentació al Plenari d'un docu¬
ment de criteris, objectius i solucions generals del
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planejament del nus de la plaça de les Glòries.
El Sr. Parpal, abundant en el criteri de la Presidència,

explica que des de fa tres mesos l'Institut Municipal de
Promoció Urbanística treballa, en estreta col·laboració
amb l'Àrea d'Urbanisme, en la definició del nus viari de
la plaça de les Glòries, que està molt lligada amb tots
els projectes del voltants, i així ho manifestà al Sr.
Fargas de manera que no creu necessari instar ara res
perquè els treballs seran enllestits en un termini de dos
o tres mesos.

El Sr. Bonet objecta que el seu Grup no ha presentat
un prec o una pregunta, si no una moció sobre un tema
urgent a fi que els treballs en qüestió es presentin en un
termini de quatre mesos a la consideració d'aquest
Plenari, ja que s'han de concordar amb els diversos
instruments urbanístics que afecten aquesta zona; i que
el seu Grup ha presentat una moció perquè vol un
acord corporatiu que fixi l'esmentat termini.

El Sr. Parpal observa que al Plenari no s'hi porten
treballs o estudis sinó plans i, a requeriment de la
Presidència, assenyala que el document que el Grup
convergent demana, serà enllestit abans de quatre
mesos.

El Sr. Alcalde indica que correspon a la Presidència
determinar si un escrit té el caràcter de prec o de
moció.

El Sr. Bonet puntualitza que la Presidència només pot
apreciar si una moció és urgent o no; que els Grups
tenen la prerrogativa de triar la forma de prec, pregunta
o moció en què formulen els seus escrits i la Presidèn¬
cia no té, en canvi, la facultat de definir si un escrit és
un prec, una pregunta o una moció.

El Sr. Alcalde creu que no és pertinent promoure per
la via de la moció una votació sobre un tema sobre el
qual el Plenari no s'ha de pronunciar; i considera
contradictòria l'actitud del Grup convergent en plante¬
jar, per una banda, la qüestió per la via de la moció
perquè la considera urgent i en demanar, per l'altra, que
si no s'accepta com a moció, s'inclogui a l'ordre del dia
de la sessió vinent. Agrega que si el document elaborat
és un pla urbanístic, lògicament, vindrà al Plenari en el
termini de quatre mesos que pretén el Grup conver¬
gent, o, fins i tot, més aviat com ha dit el Sr. Parpal; i
que en el Consell Plenari s'hi han de debatre i votar els
assumptes que pertoquen al Plenari i no a altres òrgans
de nivell inferior.

El Sr. Bonet matisa que correspon al Plenari l'impuls i
el control de l'acció de govern de l'Ajuntament.

El Sr. Alcalde diu que el Sr. Bonet, amb la seva
intervenció, ja ha aconseguit, com volia, un control del
termini.

El Sr. Bonet replica que s'està debatent una qüestió
de forma que és substancial per a la vida de la
Corporació; que l'Alcaldia eludeix aquelles qüestions en
què no li ve de gust posicionar-se; que la fixació d'un
termini és una bona forma d'impulsar l'eficàcia de
qualsevol òrgan o empresa municipal; que quan es
presenta una moció cal tractar-la com a tal i l'Alcaldia
només pot apreciar-ne la urgència -cas en el qual no es
pot tractar fins a la sessió següent- ja que la Presidèn¬
cia no té la facultat de definir el tractament que han de
rebre els diferents escrits que se sotmeten al Plenari.
Reitera que la seva moció pretenia que un tema impor¬
tant com és el nus de la plaça de les Glòries es portés a
la consideració del Plenari dins d'un termini determinat.

El Sr. Alcalde precisa que mentre ell ocupi la Presi¬
dència d'aquest Plenari només s'hi discutiran amb el

nom de moció o de proposició d'acord les qüestions
que siguin competència del Plenari; per tant, dóna per
contestada la pregunta sobre la qüestió plantejada en
l'escrit del Grup convergent.
A continuació el mateix Sr. Alcalde dóna per formula¬

da una pregunta del Grup popular sobre la regulació del
trànsit en la Meridiana i demana al Regidor de la Via
Pública que la contesti.

El Sr. Torres explica que un accident produït I' 11 de
març de 1988 enderrocà el pas de vianants que hi havia
a l'avinguda Meridiana i carrer de Tissó, en substitució
del qual s'instal·là provisionalment un pont militar però
immediatament s'inicià la confecció del projecte per
implantar un encreuament semafòric que permetés la
connectivitat de Nou Barris amb la ronda del Mig, amb
la carretera de Santa Coloma i amb Sant Andreu; que la
implantació del nou semàfor tenia dos moments crítics:
la construcció d'una mitjana a la Meridiana i el desman-
tellament del pont provisional per tal de poder continuar
les obres de l'encreuament de l'avinguda de Rio de
Janeiro amb la Meridiana; que per a les primeres obres
es triaren els mesos de juliol i agost i per a les segones
es trià el mes de setembre atès que s'havien de
coordinar les diverses unitats militars intervinents en

l'operació i contractar una grua de 150 tones; que
ambdues operacions varen ésser la causa de les reten¬
cions de trànsit produïdes durant la seva execució i a
les quals després se sumà la saturació deguda a
l'acomodació dels temps del nou semàfor, que té cinc
plans, a la intensitat del trànsit; que la Meridiana té a les
hores puntes una intensitat de 4.500 vehicles, fet que
implica un índex de saturació del 95 %, però tant la
implantació dels nous semàfors com l'obertura al trànsit
del II Cinturó, que es produirà en el primer trimestre de
l'any vinent, poden comportar desviacions importants
de trànsit que millorin la circulació per tal via; que la
implantació del nou semàfor no ha comportat un aug¬
ment dels accidents en tal via, que fins i tot han
disminuït, si bé les estadístiques encara no són prou
fiables; i que, en conseqüència, no es poden imputar,
com féu algun diari, les retencions produïdes en la
Meridiana a l'entrada en funcionament del nou semàfor.

El Sr. Lacalle pregunta quan es facilitarà l'informe de
la comissió constituïda per analitzar la situació de l'Esta¬
di Olímpic de Montjuïc; el Sr. Alcalde contesta que el
termini per confeccionarlo expira dimarts i quan el
tingui, convocarà una reunió de tots els Caps de Grup
per parlar-ne.

A continuació l'Alcalde comunica que la Sra. Masgo-
ret li ha demanat que fes avinent, excusant-la de fer-ho
personalment, la seva decisió de renunciar al càrrec de
Regidor d'aquest Ajuntament del qual ha vingut formant
part des de 1979; consegüentment el Consell Plenari
acorda:

Acceptar la renúncia del càrrec de Regidor d'aquest
Ajuntament presentada per la ll·lma. Sra. Francesca
Masgoret i Llardent, en escrit de 30 de setembre de
1989, adreçat a l'Alcaldia.

El Sr. Alcalde encoratja la Sra. Masgoret en la nova
etapa de la seva vida que ara enceta, tot confiant de
poder continuar comptant amb la seva col·laboració en
interès de la Ciutat.
Finalment, el Sr. Alcalde també fa esment a la reunió

que mantingué ahir amb el Ministre d'Obres Públiques i
Urbanisme i el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat sobre la «Pota sud» del II
Cinturó, amb uns resultats positius que no desitja expií-
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citar ara per no treure et protagonisme que correspon a No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi-
les altres Administracions. dència aixeca la sessió a les quinze hores.

Acords

Sessió del Consell Plenari, de 10 de novembre
de 1989.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Fer constar el sentiment del Consistori per la mort de

l'll im. Sr. Ramon Trias Fargas, català il·lustre que fou
Regidor de Barcelona i honorà l'Ajuntament i la Ciutat
d'una manera plenament reconeguda per amics i adver¬
saris polítics.
Quedar assabentat de la credencial expedida per la

Presidència de la Junta Electoral Central, expressiva
que ha estat nomenada Regidora d'aquest Ajuntament,
la ll ima. Sra. Núria Gispert i Feliu, per cobrir la vacant
produïda per la renúncia de la Sra. Francesca Masgoret
i Llardent.
Quedar assabentat 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 assabentat 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 y Rioja.
Quedar assabentat 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 assabentat 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 3 de novembre de

1989 (NC-137) que nomena la Sra. Margarida Barjau i
de la Rosa, membre del Consell Municipal del Districte
de Sant Martí, en substitució del Sr. Jordi Delmonte i Ló¬
pez.
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia, de 9 de

novembre de 1989 que delega en els Regidors Presi¬
dents de Districte, facultats per a l'efectivitat de la
Transferència 04 de Llicències, inspecció i correció
d obres menors en edificis, locals o recintes destinats a
activitats recreatives», aprovada per acord de la Comis¬
sió de Govern, de 20 d'octubre de 1989, confereix el
caràcter d'actes de gestió a les notificacions, trasllats i
comunicacions de les resolucions adoptades amb virtut

de l'esmentada delegació, i atribueix els esmentats
actes de gestió a les Divisions de Serveis generals dels
Districtes respectius.

Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia de 9 de
novembre de 1989 que nomena l'll im. Sr. Xavier Valls i
Serra, Regidor Adjunt de Política de Sòl i Habitatge i li
assigna les competències.
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).
Quedar assabentat del decret de l'Alcaldia de 10

d'octubre de 1989 (EF-939), que aprova reconeixe¬
ments de crèdit per un import de 90.308.544 pessetes.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 26 d'octubre de

1989, pels quals s'autoritza el Patronat Municipal de
Disminuïts Psíquics i el Patronat Municipal de Disminuïts
Físics per concertar sengles operacions transitòries de
tresoreria, per import de 5.000.000 i 30.000.000 de
pessetes, respectivament, per tal d'atendre necessitats
transitòries de tresoreria mentre no percebin les oportu¬
nes subvencions de l'Institut Català de Serveis Socials.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de

juliol de 1989, pel qual s'autoritza la sol·licitud a la
Generalitat de Catalunya, d'ajudes per als Programes
d'Inversions per a l'adquisició, la construcció, l'equipa¬
ment i la reforma d'establiments de serveis socials
d'atenció a la infància; programes de manteniment de
serveis i establiments de serveis socials de centres
diürns: pre-tallers, centres oberts i altres programes
diürns; programes de manteniment d'activitats dutes a
terme per entitats de serveis socials d'atenció a la
infància en risc.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 15 de

setembre de 1989, pel qual s'autoritza la sol·licitud a la
Generalitat de Catalunya, d'ajuts per als sistemes de
tarifes socials en el transport urbà i suburbà.

Ratificar, exercint funcions de Junta General de Bar¬
celona Promoció d'Instal·lacions Olímpiques SA, el de¬
cret de l'Alcaldia, de 10 de setembre de 1989, que
designa membre del Consell d'Administració d'aquesta
Societat el Sr. Roberto González i Molines en substitu¬
ció del Sr. Sebastià Gallego i Rovira.
RatificareIs decrets de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de

1989 (P-1116, 1117 i 1118), pels quals, en virtut de
concurs, es nomenen el Sr. Jordi Mena i Casamort, la
Sra. Cinta Llorens i Sanz, la Sra. Gloria Meler i Marco, la
Sra. Anna Abella i Blanc, la Sra. Teresa M. Alabernia i
Domènech, el Sr. Miguel Mutiño i Giménez, el Sr. Manel
Punsola i Buxó, la Sra. Carmen Arajol i Tort, la Sra. M.
Àngels Costa i Juncá, la Sra. Mercè Janer i Armeijach i
el Sr. Francesc Valls i Rovira, Cap de Nucli Orgànic
Intersectorial de Zona de Serveis Personals dels Distric¬
tes de Sant Andreu, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant
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Martí, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, HortaGuinardó,
Nou Barris, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Eixample, res¬
pectivament.
Ratificareis decrets de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de

1989 (P-1125 i 1126), pels quals, en virtut de concurs,
es nomenen la Sra. Victòria Alòs i Martín, el Sr. Bernat
Hernández i Hernández, la Sra. Núria Vilaclara i Pont, la
Sra. Josefa Isabel Martínez i Legaz, el Sr. Juan Fernán¬
dez i Romero, la Sra. Ana M. Garcia i Vidal, i la Sra.
Felisa Franco i Leciñena, per a cobrir els llocs d'Assis¬
tència tècnica jurídica de les Divisions de Serveis Tèc¬
nics dels Districte de Sarrià Sant Gervasi, de Sant Martí,
de l'Eixample, d'Horta-Guinardó, de Ciutat Vella, de
Sant Andreu i de Sants-Montjuïc, respectivament.
RatificareIs decrets de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de

1989 (P-1123, 1124, 1127 i 1134), pels quals, en virtut
de concurs, es nomenen el Sr. Antonio Plasència i
Taradac, Cap del Servei d'Epidemiologia i Estadístiques
Vitals; la Sra. Rosario Aoiz i Iriarte, Cap del Servei de
Formació de la Guàrdia Urbana; el Sr. Felipe Linares i
Garcia, Cap de la Subdivisió de Recursos Materials del
mateix Cos; i la Sra. Rosa Gironès i Vallés, Cap del
Departament d'Informació sobre el Patrimoni.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de

1989 (P-1131, 1132 i 1133), pels quals, en virtut de
concurs, es nomenen el Sr. Armando González i For¬
ment, Cap de l'Oficina d'Equipament Mobiliari Escolar;
el Sr. Josep Marco i Amat, Cap del Servei d'Instal·la¬
cions Escolars; i el Sr. Juan A. Zaragoza i Zaragoza,
Cap del Servei d'Edificis Escolars.
Ratificare Is decrets de l'Alcaldia, de 16 d'octubre de

1989 (P-1128, 1130, 1129 i 1135), pels quals, en virtut
de concurs, es nomenen el Sr. Jordi Villoro i Armengol,
Cap de l'Oficina Tècnica de l'Àrea de Proveïments i
Consum; la Sra. Asunción Prat i Barniol, Cap de l'Ofici¬
na de Relacions Públiques i Promoció dels Mercats; el
Sr. Ramón Cabedo i Romero i la Sra. Anna Ruiz i
Alonso, Cap de Zones de Mercats; i els Srs. Fernando
D. Cortijo i Pérez, i Miguel Angel de la Fuente i Posada,
Adjunt de Zona del Servei de Mercats.
Quedar assabentat de l'acord de la Comissió d'Urba¬

nisme d'1 de febrer de 1989, que aprovà 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 del
Doctor Fleming i per les instal·lacions esportives del
RCD Espanyol de Barcelona.
Ratificare Is Convenis següents: a) amb la Generalitat

de Catalunya per a la construcció d'una piscina coberta
al Complex Esportiu de la Verneda, d'una Sala de barri
al Raval i d'una Sala de barri al Complex Esportiu Bac
de Roda; b) amb la Diputació de Barcelona per al
finançament conjunt de les activitats de promoció es¬
portiva realitzades per l'Ajuntament durant 1989; c/amb
la Universitat Autònoma de Barcelona per dur a terme
un programa de realització de pràctiques professionals
a l'Administració municipal per part dels estudiants de la
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.

Ordre del dia

COMISSIÓ DE GOVERN

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 3 de
novembre de 1989, pel qual s'aprova inicialment el Pla

especial d'ordenació del sector de Torre Vilana -antic
Asil Duran- delimitat pels carrers de Planellas, de la
Marquesa de Vilallonga i de l'Esperança.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 20

d'octubre de 1989, pel qual s'aprova el Projecte d'urba¬
nització, d'iniciativa privada, de la torre de Collserola.
Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 3 de

novembre de 1989, pel qual s'aprova inicialment: 1) el
Projecte d'urbanització, d'iniciativa privada, del carrer
d'enllaç entre els de Chapí i d'Horta.

ALCALDIA

Secretaria Tècnica de l'Àrea de Cultura

Desestimar les l'al·legacions formulades per l'Agrupa¬
ció de Funcionaris Independents de l'Ajuntament de
Barcelona dins el tràmit d'informació pública del projec¬
te d' Estatuts de l'Institut Municipal de Música, atès que
la demanda de negociació amb la representació sindi¬
cal del personal funcionari, establerta en el Pacte de
Condicions laborals de l'Ajuntament de Barcelona,
(1989-1991) i en la Llei 9/1987, relativa als òrgans de
representació sindical del personal al servei de les
Administracions públiques, no ha de tenir necessària¬
ment caràcter estatutari; aprovar definitivament els Esta¬
tuts pels quals ha de regirse l'Institut Municipal de
Música; i deixar sense efecte la diligència d'assabenta-
ment al Consell Plenari de 6 d'octubre de 1989, que
s'entén suara substituïda, a tots els efectes, pel present
acord d'expressa aprovació definitiva d'aquells Esta¬
tuts.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

ÀREA DE FINANCES

Negociat de Pressupostos i Comptes

Aprovar modificacions de crèdits dins el Pressupost
General de 1989, de conformitat amb la documentació
adjunta.
Aprovar el Compte General del Pressupost municipal

i Organismes Autònoms de l'exercici de 1988, als quals
s'adjunten les corresponents liquidacions, i també el
Compte d'Administració del Patrimoni i el de Valors
Independents i Auxiliars del Pressupost.

Direcció de Serveis d'Ingressos

1. Derogar les Ordenances Fiscals números: 1, de la
Via pública; 2, Taxes per serveis generals; 3, Taxes per
serveis especials; 4, Museus i Parcs; 5, Taxes per
serveis d'inspecció i prevenció sanitària; 6, Serveis
fúnebres i cementiris; 7, Serveis de Bombers; 8, Presta¬
cions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; 9,
Mercats; 10, Llicències per a construcciones i instal·la¬
cions; 11, Llicència d'obertura d'establiments; 12, Nete¬
ja; 13, Clavegueram; 14, Contribució Territorial Urbana;
16, Arbitri sobre solars amb finalitats urbanístiques; 17,
Increment del valor del terrenys; 19, Impost sobre la
circulació; 22, Arbitri "sobre la tinença i circulació de
gossos; 23, Contribucions especials.

2. Modificar per a l'exercici 1990 i successius les
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Ordenances Fiscals següents: 1.4.1 Llicències fiscals
d'activitats comercials i industrials i professionals i artis¬
tes; 1.4.2 Arbitri sobre la radicació; 2.2.1 Impost munici¬
pal sobre les despeses sumptuaries; 2.2.2 Impost muni¬
cipal sobre la publicitat; d'acord amb el que estableix la
Disposició transitòria tercera de la Llei 39/1988.

3. Imposar per a l'exercici 1990 i successius els
tributs següents: 1.1 Impost sobre béns immobles; 1.2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 1.3 Impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana; 2.1 Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres; 3.1 Taxes pels serveis generals i aprofitaments
de béns municipals; 3.2 Servei de Bombers; 3.3 Serveis
fúnebres i cementiris; 3.4 Taxes per serveis urbanístics;
3.5 Neteja; 3.6 Clavegueram; 3.7 Mercats; 3.8 Servei
d'inspecció i prevenció sanitària; 3.9 Prestacions de la
Guàrdia Urbana i circulacions especials.

4. Aprovar les Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs esmentats en el punt anterior.

5. Aprovar l'Ordenança Fiscal general reguladora de
les normes de gestió, recaptació i inspecció, i l'Orde¬
nança Fiscal reguladora de les contribucions especials.

6. Imposar preus públics per a l'utilització privativa i
aprofitaments especials del domini públic.

7. Aprovar per a l'exercici 1990 i successius les
ordenances reguladores dels preus públics següents:
4.1 Utilització privativa del domini públic municipal; 4.2
Aprofitament del vol, sòl i subsòl per a empreses
subministradores de serveis públics; i 4.3 Estaciona¬
ment de vehicles.

8. Declarar que les taxes esmentades a l'apartat 3 del
present acord i les seves Ordenances reguladores
constitueixen la mera adaptació de les taxes preexis¬
tents al nou marc normatiu de les Hisendes locals.

9. Exposar al públic el present expedient d'imposició
i ordenació dels tributs i preus públics abans esmentats
durant el termini de trenta dies, d'acord amb allò que
estableix l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim local.

10. Disposar que s'iniciïn els estudis tècnics perti¬
nents per tal d'analitzar la viabilitat de la imposició d'una
taxa per actuacions singulars de regulació i control del
trànsit urbà, d'acord amb la Disposició Addicional sise¬
na de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Lo¬
cals.

Moció

«Vistes les característiques peculiars i les circumstàn¬
cies que incideixen sobre la utilització de la via pública
de Barcelona i atesa la problemàtica que ocasiona la
seva utilització en determinades zones de la Ciutat, els
Regidors sotasignants presenten al Consell Plenari d'a¬
quest Ajuntament les següents Mesures fiscals i com¬
plementàries tendents a la regulació de l'ús de la via
pública en funció de millors paràmetres de qualitat de
vida:

1. Exacció d'una taxa pel trànsit i utilització de les
facilitats d'aparcament en els centres congestionáis de
!a Ciutat. S'establirà una taxa que gravi l'accés a les
zones congestionades de la ciutat de Barcelona, se¬
gons la delimitació que realitzarà l'Àmbit de la Via
Pública, i que, a més, utilitzi les facilitats públiques i
privades d'aparcament. Aquesta taxa es modularà d'a¬

cord amb la utilització mitjana d'aquestes facilitats. El
rendiment d'aquesta taxa s'invertirà amb caràcter fina¬
lista en els projectes següents:
Eescales mecàniques en metro i vies públiques.
Aparcaments disuasoris en la perifèria de la Ciutat.
Subvenció a la instal·lació dels mecanismes per l'ús

de la gasolina sense plom o GLP.
Campanya de sensibilització de l'ús del transport

públic i educació vial.
Illa de vianants.
Pavimentacions especials anti-soroll.
2. Subvenció pel valor de la contribució territorial

urbana d'aquells terrenys privats que s'habilitin proviso-
nalment com a aparcaments públics; i igualment de la
CTU i de la radicació de les naus industrials que, en cas
de complir els requisits de seguretat establerts, es
dediquin al mateix fi.

3. Subvenció pel valor de l'increment per sobre del
12% de l'impost municipal sobre vehicles de tracció
mecànica als propietaris dels automòbils de més de 12
cavalls que justifiquin el pupil·latge nocturn dels seus
vehicles.

4. Subvenció de la totalitat de l'impost municipal
sobre vehicles de tracció mecànica, d'aquells vehicles
que demostrin la seva quasi permanent immobilització,
en especial els vehicles clàssics i antics.

5. Creació de la taxa d'Inspecció de sirenes fixes o
mòbils que hauran de comptar amb la llicència munici¬
pal corresponent, graduant la taxa d'acord amb el nivell
acústic que produeixin. L'Ordenança municipal de Cir¬
culació prohibirà la utilització nocturna de les sirenes
llevat de casos especials.

6. Establiment d'un preu fix de 15.000 pessetes per
actuació del cos de Bombers o de la Guàrdia Urbana
per a la desconnexió d'alarmes que sonin fortuïtament
o sense causa justificada. En cas de reiteració serà
exigida la llicència muncipal per la nova posada en
marxa.

7. Establiment d'un preu públic per l'utilització obs¬
tructiva de la via pública. La utilització de la via pública
excepcional per a l'establiment de grues i maquinària
pesada, com també la utilització de la via pública per
cales i rases estarà subjecta a les corresponents llicèn¬
cies i impostos. Aquesta llicència fixarà el termini màxim
d'execució de les obres i l'horari d'ocupació de la via
pública. Per cada desviació d'un 10 % sobre el període
autoritzat s'establirà un preu públic equivalent al 5 % del
cost de l'obra. En cas que es tracti d'utilització inferior
al dia, aquest mòdul s'aplicarà per hores.

8. Establiment d'una taxa especial pel servei de
bombers al Port Autònom de Barcelona, equivalent al
cost efectiu de les dotacions necessàries per atendre el
risc específicament portuari.

9. Subvenció de l'import de l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica a tots aquells propietaris
i/o conductors de velomotors i motocicletes inferirors a
125 cc que utilitzin el casc.

10. Bonificació, amb el 75 %, de la llicència de rases i
cales per la utilització d'elements mecànics i manuals
anti-soroll degudament homologats.

11. Bonificació del 50 % sobre la taxa que els cor¬
respongui, als contenidors de runes que estiguin degu¬
dament tapats amb les característiques i especifica¬
cions tècniques dels models normalitzats i que, per
tant, impossibilitin la utilització d'aquells per terceres
persones alienes a les obres o situacions anàlogues.

12. Subvenció pel mateix import satisfet pel concepte
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del preu públic de tanques i bastimentades, a aquells
subjectes obligats al seu pagament, que les mantin¬
guin, durant tot el període d'utilització, en perfectes
condicions d'ús, entenent com a tal que es mantinguin
lliures de qualsevol escrit, publicitat o altres circumstàn¬
cies que embrutin o malmetin les esmentades tanques,
amb independència del causant d'aquelles.

Per tot això, els Regidors sotasignants proposen que
el Consell Plenari d'aquest Ajuntament adopti el se¬
güent acord:
Disposar l'inici de les actuacions pertinents per tal

d'implementar les taxes i preus públics que es derivin
de l'aplicació de les mesures esmentades anteriorment
dintre de la normativa legal vigent.»

Negociat d'Administració de Béns

Autoritzar a la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de
Barcelona l'ús de l'edifici del Palau de l'Agricultura a fí
de realitzar les activitats teatrals, musicals, de formació
professional, de difusió de les arts de l'espectacle i
altres que constitueixen l'objecte d'aquella, per un ter¬
mini de trenta anys, a títol gratuït, amb obres i instal·la¬
cions a càrrec de la Fundació i amb subjecció a les
condicions annexes que s'aproven.

SUBÀREA D'EMPRESES

Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal
Suprem amb data de 10 d'octubre de 1989, per la qual
es va anul·lar parcialment l'acord del Consell Plenari de
l'Ajuntament de Barcelona, d'1 d'octubre de 1985, de
constitució de la SPM Iniciatives, SA amb efectes des
de la notificació de l'esmentada sentència, que no
afecta les actuacions de la Societat adoptades fins a la
resolució judicial; iniciar l'expedient per a l'exercici d'ac¬
tivitats econòmiques que prescriu la vigent legislació
promulgada posteriorment a la creació d'Iniciatives, SA;

i ratificar el decret de l'Alcaldia que designa els mem¬
bres de la Comissió prevista en els articles 227.1 de la
Llei municipal i de Règim local de Catalunya i 97 del
Text refós de Règim local, relativa als aspectes socials,
financers, tècnics i jurídics de l'activitat a desenvolupar
per Iniciatives, SA i altres aspectes establerts per les
disposicions esmentades.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Negociat Administratiu de Manteniment i Serveis

Aprovar el Plec de condicions que ha de regir el
contracte relatiu al subministrament, col·locació, rentat i
manteniment de papereres a la Ciutat amb una duració
de set anys; i convocar concurs per la seva adjudi¬
cació.

Negociat de Proveïments

Incrementar, a proposta de Mercados de Abasteci¬
mientos de Barcelona, SA en vint-i-dos el nombre de
parades del Mercat Central de la Flor segons la distribu¬
ció i numeració que figura en el plànol adjunt, que s'a¬
prova.

ÀMBIT DE VIA PÚBLICA

Negociat de Transports i Circulació

Constituir un òrgan de participació sectorial, de con¬
formitat amb allò que disposa l'article 59 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril
de 1987, sota la denominació de Consell Municipal de
Circulació i Seguretat Vial; aprovar-ne les Normes regu¬
ladores i donar-los el seu tràmit reglamentari.
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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de 3 de novembre de 1989,
aprovada el 17 de novembre de 1989.

A la Casa de la Ciutat de Barcelona, el tres de
novembre 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·lms.
Srs. Regidors Guerau Ruiz i Pena, Josep M. Serra i
Martí, Joan Torres i Carol, Marta Mata i Garriga, Joan
Clos i Matheu, Mercè Sala i Schnorkowski, Albert Batlle i
Bastardas, Juan José Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i
Rebull, Joaquim de Nadal i Caparà, i Xavier Valls i Serra,
assistits per l'll im. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.

Hi són presents, en qualitat d'observadors, els ll·lms.
Srs. Regidors Antoni Santiburcio i Moreno, Jordi Borja i
Sebastià, Enric Truñó i Lagares, M. Aurèlia Capmany i
Farnés, Josep Espinàs i Xivillé, i Antoni Lucchetti i
Farré.
Excusa la seva assistència l'll im. Sr. Jordi Parpal i

Marfà.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬

cia obre la sessió a les deu hores i trenta minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de 20

d'octubre 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 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 y Rioja.

^ Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia de 25
cToctubre de 1989 (NC-136) que designa representant
d'aquest Ajuntament en la Comissió Catalana de Segu¬
retat Vial, I'll lm. Sr. Joan Torres i Carol.
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.
Ratificar les següents operacions de crèdit a curt

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

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 25 d'octubre de
1989, que encarrega als Srs. F. Correa, A. Milà, C.
Buxadé i J. Margarit, la formulació de projectes refor¬
mats 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, super¬
visor de tals projectes i demana al COOB-92 la formula¬
ció de projectes d'ampliació provisionals de l'Estadi.
S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclosos

a l'ordre del dia:
De l'Alcaldia, sobre projecte d'ordre del dia per a la

propera sessió plenària.
Examinats els diferents dictàmens preparats per a la

propera sessió plenària, informen els Regidors que els
signen, especialment sobre el relatiu al projecte d'Orde¬
nances fiscals per l'exercici de 1990 que exposa àm¬
pliament i detallada el Sr. de Nadal i que motiva un
debat en el qual intervenen la totalitat dels presents
formulant opinions, suggeriments i modificacions pun¬
tuals que recull el Regidor de Finances. La Comissió
dóna la seva conformitat al projecte d'ordre del dia de
la sessió del Consell Plenari fixada per al dia 10 del mes
actual.

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

El Sr. Raventós perfila els trets més significatius dels
Estats d'ingressos i despeses i les previsions dels
Pressupostos de les Institucions i Empreses municipals
que, globalitzats, integren el Pressupost General de
l'Ajuntament. El Sr. de Nadal explica les fons de finan¬
çament d'acord amb les prescripcions de la Llei 39/
1988, reguladora de les Hisendes locals, i completa la
informació de les novetats impositives, anteriorment ja
detallades en part en tractar de les ordenances fiscals.
A les catorze hores i cinquanta-cinc minuts el Sr.

Alcalde suspèn la sessió que es reprèn a les quinze
hores i trenta minuts amb l'absència, per atendre altres
obligacions oficials, de les Sres. Vintró, Mata i Cap¬
many, i dels Srs. Armet i Clos.
Finalitza l'estudi del Pressupost de 1990 amb les

intervencions de diversos Regidors, els quals exposen
els seus punts de vista; i el Sr. Raventós tanca, amb les
conclusions adoptades, el debat sobre l'informe pre¬
sentat.

Projecte de millora de les relacions amb el ciutadà.
La presentació d'aquest informe s'ajorna per a la

propera sessió, a proposta del Sr. Raventós.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

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
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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 1989, amb les especificacions que s'adjun¬
ten.

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 519.980.322 pesse¬
tes atorgada per l'INEM a l'empara de l'Ordre del
Ministeri de Treball i Seguretat Social, de 21 de febrer
de 1985, 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 1989, 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'QRGANITZACIO 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,
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, en sessió tinguda 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 delimita¬
da per la ronda del General Mitre, pel carrer de Doctor
Fleming i per les instal·lacions esportives del RCD
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 de l'endemà de la notificació del
present requeriment, ingressi la quantitat de 14.018.432
pessetes en concepte de garantia per respondre de la
bona execució del projecte, establint que també s'hau¬
rà de comunicar l'inici de les obres a la Unitat de

Projectes d'Infrastructura per tal de fe-ne l'oportú segui¬
ment.

El Sr. Serra i Martí explica que la Comissió d'Urbanis¬
me ha aprovat definitivament aquest Projecte d'urba¬
nització rebaixant l'edificabilitat en 10.000m2 que cor¬
responen a l'actual zona de les instal·lacions esportives
del RCD Espanyol. El Sr. Lucchetti expressa la discon¬
formitat del seu Grup pel fet que es revisi l'edificabilitat
per la via d'un projecte d'urbanització quan corresponia
fer-ho en el moment d'aprovació del Pla especial.

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 Joaquín Pitarch i Turón i Andrés Gaig i 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
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entrant, amb el carrer Hort de la Vila; i pel fons, amb
finca propietat dels adjudicataris; tot això als efectes
que procedeixin i a l'especial de poder-la inscriure al
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 Jose M.
Parramona i Mas pel preu de 652.800 pessetes, -que ja
han estat ingressades en l'Ajuntament pels interessats,
segons consta a la carta de pagament expedida el 10
de juliol de 1989 pel Dipositari Municipal- determinant
que l'adjudicació serà completament lliure de despeses
per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscripció i
amb les condicions que obren en l'annex núm. 1.

Districte de Sants-Montjuïc

Iniciar -a l'empara d'allò, establert a 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, afectades, 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 I8 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 14 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'expe¬
dient; i en conseqüència pagar a l'esmentat Sr. Tobella
Melet l'import de l'esmentat apreuament de 816.840
pessetes, dipositat a VIAP (Valors Independents i Auxi¬
liars del Pressupost), compte 6-14, amb el núm. de
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
carrers de Neopatria i de San Sebastià (Berenguer de
Palou), qualificats de xarxa viària bàsica, pel Pla General
Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, tal i com
s'havia formulat en la seva aprovació inicial, ja que en el
transcurs de l'informació al públic no s'hi han presentat
al·legacions; i iniciar les corresponents peces separa¬
des 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
d enguany- en relació a l'expropiació de les finques
ubicades al carrer Petrarca núms. 22, 24, 28 i 30
afectades parcialment com a vials pel Pla General

Metropolità, aprovat el I4 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 Petrarca, en el
sentit que és propietat del Srs. Núria i Jaime Raurell
Bartrina, a títol de herència del seu pare Sr. Salvador
Raurell Sabadell, el qual constava com a propietari a 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 procedeixin i a
l'especial de poder-la inscriure al Registre de la Propie¬
tat com a domini del Municipi; i adjudicar l'esmentada
parcel·la a Inmobiliaria Angilma, SA, representada pel
Sr. José M. Ardura, pel preu de 22.680.000 pessetes,
completament lliure de despeses per a l'Ajuntament,
àdhuc les de prèvia inscripció, i amb les condicions que
consten en l'annex núm. 1; requerir l'adjudicatària per¬
què, en un termini de quinze dies a comptar de l'ende¬
mà de la notificació, ingressi l'esmentada quantitat a les
arques municipals perquè reverteixi a la particle 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 informat
favorablement pels Serveis tècnics municipals; sotme¬
tre l'esmentat Projecte a la informació pública pel termi¬
ni 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 Centro, 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 en l'article 172 del Reglament de
Gestió urbanística i les Bases d'actuació de la Junta, en
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el termini de tres mesos, dins el qual, la Junta haurà de
complir els tràmits previstos en l'article 174.1 del citat
Reglament; trasl ladar eI 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.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debat la moció següent:

Negociat de Planejament

Aprovar inicialment el Pla especial d'Ordenació del

sector Torre Vilana -antic Asil Duran- delimitat pels
carrers de Planellas, Marquesa de Vilallonga i de l'Espe¬
rança, promogut per Mexans, SA i sotmetre l'esmentat
Pla a informació pública pel termini d'un mes i, en cas

que no es formulin al·legacions o informes desfavora¬
bles que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifi¬
cacions, tenir per elevat aquest acord provisional, i
trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, per al tràmit de la seva aprovació definitiva.
S'aprova per unanimitat.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬

dència aixeca la sessió a les setze hores i trenta-nou mi¬
nuts.

Acords

Sessió de ia Comissió de Govern en ia sessió
celebrada el 17 de novembre de 1989.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Despatx d'ofici
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 3 de

novembre de 1989 (NC-142), que nomena el Sr. Manuel
Palomar i Llobet, Director Tècnic d'Organització.
Ratificar les següents operacions de crèdit a curt

termini: 1 ) amb Barkinter, per import de 1.000 milions de
pessetes al tipus d'interès Mibor més 0,15% i amb
venciment el 30 d'octubre de 1990; i 2) amb Banc
Capital, per import de 500 milions de pessetes al tipus
d'interès Mibor i amb venciment al 25 d'abril de 1990.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 31

d'octubre de 1989, que disposa l'obertura d'un compte
corrent amb Bankinter.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 9 de

novembre de 1989, que disposa la invalidació dels
crèdits relacionats al document adjunt per un total de
7.649.746 pessetes i el corresponen traspàs a econo¬
mies de despeses en la primera liquidació del Pressu¬
post que es practiqui.

Ordre del dia

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

ÀREA DE FINANCES

Negociat d'Administració de Béns

Requerir de VOSA la cessió gratuïta de les finques
compreses entre l'Hospital del Mar, el passeig Carles I,
l'avinguda d'Icària i el front marí (segons estudi adjunt)
per a la construcció dels centres i instal·lacions que
configuren el Parc de Recerca Biomèdica.

ÀREA D'ECONOMIA I EMPRESES

Institut Municipal dels Serveis Funeraris de Barcelona

AprovaréI Projecte de reforma dels Departaments 1r
i 7è del Cementiri de les Corts que han de ser ender¬
rocats, traslladant els nínxols als actualment buits, les
tombes que seran ubicades al Departament 4t, i els
panteons de construcció particular, que han de ser
construïts al Departament 3r; aprovar la construcció
d'un edifici per a la instal·lació de 16 sales de vetlla i
dependències complementàries; tot això, de conformi¬
tat amb els textos i plànols continguts en els documents
annexes.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'ESPORTS

Negociat d'Esports

Modificar -de conformitat amb l'article 18 de la Llei
de Contractes de l'Estat i segons consta en el Projecte
reformat adjunt- a la construcció d'una pista d'atletis¬
me, el seu enllumenat, les grades, magatzem i dos
gimnasos, als terrenys de Renfe-Meridiana, aprovat per
acord de la Comissió de Govern, el 17 de setembre de
1986, i adjudicat a Dragados y Construcciones, SA, per
327.666.928 pessetes; incrementar l'import l'adjudica¬
ció a favor de Dragados y Construcciones, SÀ (CIF
núm. A-28013654) en 66.444.237 pessetes en les ma¬
teixes condiciones de l'adjudicació inicial i d'acord amb
allò que disposa l'article 153 del Reglament general de
Contractació de l'Estat; aplicar, la despesa amb càrrec
a la partida 639.7173-02.03 act. 21, dels Pressupostos
Municipals per a 1989; i requerir l'adjudicatari perquè,
en el termini dels deu dies següents a la recepció de la
notificació del present acord, acrediti haver constituït la
garantia de 824.442 pessetes.

Contractar directament, prèvia la concurrència d'ofer¬
tes, l'execució de les obres de construcció de dues
piscines cobertes, vestidors i corresponents serveis,
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com també els serveis del llac exterior en els terrenys
de Renfe-Meridiana amb Dragados y Construcciones,
SA (CIF núm. A-28013654), pel preu de 338.102.130
pessetes; aplicar la despesa, quant a 200.000.000 de
pessetes., amb càrrec a la partida 639.7173.02.03 act.
09, contret 1 dels Pressupostos Municipals per a 1989,
de les quals, en virtut de conveni, 125.000.000 de
pessetes seran aportades per la Generalitat i
75.000.000 de pessetes, seran d'estricta aportació mu¬
nicipal i, quant a la resta a 138.102.130 pessetes, sense
perjudici de la posterior fiscalització per la Intervenció
de Fons, amb càrrec als Pressupostos municipals dels
posteriors exercicis, de conformitat amb l'article 449 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986; i requerir l'adjudicatari
perquè en el termini dels deu dies següents a la
recepció de la notificació del present acord acrediti
haver constituït la garantia de 3.541.201 pessetes i
perquè comparegui el seu legal representant el dia i
hora que se li indiqui per a la formalització del present
contracte.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Negociat de Planejament

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall del Centre co¬
mercial i Hotel del carrer de Pelai, promogut per Estudi
d'Espais Urbans, SA, amb les condicions contingudes
a l'informe de la Unitat Operativa de Planejament, de 25
d'octubre de 1989, precisant, així mateix, que s'hauran
de sol·licitar les concessions o autoritzacions necessà¬
ries per tal de legitimar els usos que es proposen, dels
béns de domini públic no emparats per l'actual conces¬
sió; determinar que s'hauran d'incorporar a l'expedient,
amb caràcter previ a Ijaprovació definitiva, els informes
coresponents de les Àrees de Transports i Circulació i
de Ferrocarrils de la Generalitat; exposar-lo al públic per
un termini de quinze dies i, un cop transcorregut aquest
termini, resoldre sobre la seva aprovació definitiva.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'ordenació

de volums, d'un sòl previst com a equipament, per a la
ubicació del Mercat de la Sagrada Família, en l'illa
delimitada pels carrers de Provenga, Padilla, Mallorca i
Lepant, d'iniciativa municipal; exposar-lo al públic per
un termini de quinze dies; i, en cas que en aquest
termini no s'hi formulin al·legacions desfavorables o
informes que facin palesa la necessitat d'introduir-hi
rectificacions, tenir per elevat automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb
I oportuna certificació prèvia, acreditativa del resultat de
la informació pública i trametre un exemplar d'aquest
Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelo¬
na, als efectes establerts a l'article 9.1 e) de la Llei
3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic de Catalunya.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per adaptar les
determinacions establertes en la unitat d'actuació 3 del
Pla especial de definició de volums, reequipament i
millora del sector delimitat per la Gran Via de les Corts
Catalanes, per l'avinguda Zona Franca i pels carrers del

Cisell, d'Arnes, d'Acer i de Motors i pel límit amb
l'Hospitalet de Llobretat, aprovat el 7 de maig de 1987 i,
que comprèn els carrers del Cobalt, del Foc, de l'Es¬
tany i altres propietats, promogut per Edificis Cobalto,
SA. amb la precisió que figura a l'informe del Ple del
Consell del Districte de Sants-Montjuïc; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i, en cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
amb l'oportuna certificació prèvia, acreditativa del resul¬
tat de la informació pública i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, als efectes establerts a l'article 9.1 e) de la
Llei 3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic de Catalunya.

Districte de les Corts

Aprovar inicialment la Modificació puntual de l'Estudi
de detall, aprovat el 16 de juliol de 1986, del solar amb
front als carrers de Joan Güell núms. 201-209, de
Joaquim Molins núms. 1-5 i de les Corts núms. 74-92,
promogut per Inmobiliaria Campo de les Corts, SA,
condicionat al fet que els promotors urbanitzin comple¬
tament el tram del carrer de les Corts comprès entre els
d'Europa i de Joaquim Molins, i el tram del carrer de
Joaquim Molins comprès entre els de les Corts i de
Joan Güell, d'acord amb l'informe del Districte de les
Corts; exposar-lo al públic per un termini de quinze dies;
i, en cas que en aquest termini no s'hi formulin al·lega¬
cions desfavorables o informes que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia, acre¬
ditativa del resultat de la informació pública i trametre
un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, als efectes establerts a
l'article 9.1 e) de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
Mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de
Catalunya.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall de la finca del
carrer d'Eduardo Conde núm. 15 i passatge del Roserar
núms. 12 i 14, promogut per la Sra. Adela Miralles i
López, que modifica l'Estudi de detall aprovat el 14 de
juny de 1985, amb les prescripcions contingudes a
l'informe del Servei de Planejament II, de 3 d'abril 1989
i, sense perjudici de la necessitat de sol·licitar les
corresponents llicències de parcel·lació; exposar-lo al
públic per un termini de quinze dies; i en cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro-
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
amb l'oportuna certificació prèvia, acreditativa del resul¬
tat de la informació pública i trametre un exemplar
d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, als efectes establerts a l'article 9.1 e) de la
Llei 3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic de Catalunya.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de l'illa delimita-
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da per la plaça d'Eguilaz i pels carrers de Buïgas, de
Nena Casas, de Tres Torres i de Castellnou, promogut
pels Srs. Antonio i Fèlix Llobet i Andreu, i redactat en
desenvolupament de la Modificació del Pla General
Metropolità aprovada definitivament per resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 16
de febrer de 1988; determinar que els propietaris d'a¬
quest àmbit hauran d'assumir, prèviament a l'atorga¬
ment de qualsevol llicència, les obres d'urbanització
completes dels carrers de Tres Torres, de Castellnou,
de Nena Casas i de Buïgas (trams corresponents a
l'Estudi de detall) com també les de les zones verdes
previstes; exposar-lo al públic per un termini de quinze
dies; i, en cas que en aquest termini no s'hi formulin
al·legacions desfavorables o informes que facin palesa
la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per ele¬
vat automàticament aquest acord d'aprovació inicial a
aprovació definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia,
acreditativa del resultat de la informació pública i trame¬
tre un exemplar d'aquest Estudi de detall a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, als efectes establerts a
l'article 9.1 e) de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
Mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de
Catalunya.
Aprovar definitivament l'Estudi de detall d'ordenació

volumètrica del sector comprès entre els carrers de
Bellesguard, de Valeta, d'Arquer i de Roura, promogut
per Contratas Ges, SA i pels Srs. Xavier Gambús i
Picart, i Arturo Piñana i Bo, amb les rectificacions
esmentades a l'acord d'aprovació inicial de 10 de març
de 1989, relacionades a l'informe que hi és annex, i les
que indica l'informe del Negociat de Planejament de
data 27 de setembre de 1989 que figuren incorporades
al text de l'Estudi de detall; estimar parcialment l'al·lega¬
ció presentada per la Sra. Rosa Guillén en el sentit
expressat en el referit informe del Negociat de Planeja¬
ment; trametre un exemplar d'aquest Estudi de detall a
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als efectes
establerts en l'article 9.1 e) primer paràgraf de la Llei
3/1984, de 9 de gener, de Mesures d'adequació de
l'ordenament urbanístic de Catalunya.
Aprovar inicialment el Pla especial d'estesa d'una

línia de 25 kv per al subministrament elèctric a les obres
del Túnel de Vallvidrera, promogut per FECSA, amb les
precisions contingudes a l'informe dels Serveis Tècnics
del Patronat Metropolità del Parc de Collserola, de 30
de gener de 1989; sotmetre l'esmentat Pla a informació
pública pel termini d'un mes; i, en cas que no s'hi
formulin al·legacions o informes desfavorables que fa¬
cin palesa la necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir
per elevat automàticament aquest acord d'aprovació
inicial a aprovació provisional i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.

Districte d'Horta-Guinardó

Aprovar definitivament l'Estudi de detall definitori de
les condicions d'edificació del solar ubicat al passatge
de Garcini núms 8-10, promogut per Inmobiliaria Ocean,
SA; desestimar l'al·legació presentada pel Sr. Luís d'A-
lós-Moner i Maltese per les consideracions expressades
a l'informe del Negociat de Planejament de 19 d'octu¬
bre de 1989; trametre un exemplar d'aquest Estudi de
detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als
efectes establerts a l'article 9.1 e) de la Llei 3/1984, de

9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordenament
urbanístic de Catalunya.
Aprovar inicialment el Pla especial de modificació

d'ús i volumetria de l'equipament del carrer de Josep
Sangenís, promogut per l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya; sotmetre
l'esmentat Pla 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 automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació provi¬
sional i trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona, per al tràmit de la seva aprovació defini¬
tiva.

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'ordenació
d'aparcament i locals socials a la Parròquia de Crist Rei,
en els Jardins d'Elx, en la Sagrera, promogut per la
Parròquia de Crist Rei; exposar-lo al públic per un
termini de quinze dies; i en cas que en aquest termini
no s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportuna
certificació prèvia, acreditativa del resultat de la informa¬
ció pública i trametre un exemplar d'aquest Estudi de
detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als
efectes establerts en l'article 9.1 e) de la Llei 3/1984, de
9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordenament
urbanístic de Catalunya.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de concreció de

volums i alineació de l'edifici amb front al carrer de
Bartrina, dins de l'àmbit del Pla especial de l'equipa¬
ment de l'illa Casal del Sali, promogut per Casa Asil de
Sant Andreu del Palomar; exposar-lo al públic per un
termini de-quinze dies; i, en cas que en aquest termini
no s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva, amb l'oportuna
certificació prèvia, acreditativa del resultat de la informa¬
ció pública i trametre un exemplar d'aquest Estudi de
detall a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als
efectes establerts a l'article 9.1 e) de la Llei 3/1984, de
9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordenament
urbanístic de Catalunya.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte d'Horta-Guinardó

Iniciar-a l'empara del que s'estableix en l'article 134 i
concordants de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació
urbana, 17 i concordants de la Llei d'Expropiació forço¬
sa i 16 i següents del seu Reglament- els tràmits
necessaris per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació,
de les finques núms. 1 del carrer de Cànoves i 87, 89,
91 i 93 del carrer dec Nazaret, totes elles qualificades
com a vials i zones verdes pel Pla General Metropolità i
pel Pla especial de reforma interior de Sant Genis dels
Agudells; formular la relació de propietaris amb indica¬
ció dels béns i drets afectats i sotmetre-la a informació
pública durant el termini de quinze dies.
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Districte de Sant Martí

Estimar l'al·legació formulada pel Sr. José Juan Gras i
Creus, en representació dels germans Montai i Artigas i,
consegüentment, rectificar la relació de béns i drets

afectats per l'expropiació de les finques núms. 245 i
247 del carrer d'Espronceda, en el sentit d'incloure-hi la
finca núm. 243 del mateix carrer; aprovar definitivament
l'esmentada relació; i iniciar expedients individualitzats
per a la determinació d'apreuament de cada finca.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern*

ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
DE MÚSICA DE BARCELONA
(Aprovats per acord del Consell Plenari, de 10 de
novembre de 1989)

CAPÍTOL I. DE LA NATURALESA I
FINALITATS DE L'INSTITUT

Article 1
1. L'Institut Municipal de Música de Barcelona -d'ara

endavant anomenat «l'Institut»- és un organisme autò¬
nom de l'Ajuntament de Barcelona, dotat de personali¬
tat jurídica pròpia, de caràcter comercial i creat per a
l'execució de les finalitats que es determinen en els
presents Estatuts.

2. L'Institut es regirà per aquests Estatuts i per les
altres disposicions que siguin d'aplicació.

Article 2
1. L'Institut Municipal de Música de Barcelona té per

objecte l'execució de les finalitats següents:
a) Assumir la gestió de l'Orquestra de la Ciutat de

Barcelona en tots els seus aspectes: musical, adminis¬
tratiu i econòmic, per tal de fer realitat una orquestra
simfònica d'alt nivell, capaç de fer arribar als ciutadans
la creació musical simfònica del passat i la que es fa
actualment, contribuint així al desenvolupament de la
sensibilitat de la població i a l'enriquiment de la seva
vida cultural.

b) Assumir la gestió de la Banda Municipal de Barce¬
lona en tots els seus aspectes: musical, administratiu i
econòmic, per tal de fer possible una banda de música
de gran qualitat, capaç de contribuir a la divulgació de
la música, difondre l'obra dels compositors d'avui i
assumir les tasques protocolàries que li assigni l'Ajunta¬
ment de Barcelona.

c) Contribuir a la definició de l'Auditori de Barcelona i
assumir la seva gestió.
d) Establir una cooperació estable amb les institu¬

cions dedicades a l'ensenyament musical, a la conser¬
vació i divulgació del patrimoni musical, a la investigació
musical, a la potenciació de la creació musical actual i
altres activitats que es complementin amb la tasca
pròpia de l'Orquestra i de la Banda. L'Institut podrà
col·laborar en les tasques culturals i de gestió d'aques¬
tes institucions, coordinant-les amb les seves.

e) Col·laborar amb els festivals de música i concur¬
sos de composició i interpretació musical que s'efectuïn
a Barcelona i que tinguin un nivell i una rellevància sufi¬
cients.

f) Fomentar el desenvolupament d'iniciatives que
promoguin el cultiu i la difusió de la música, i en
especial de la música simfònica.

g) Preveure i atendre les necessitats econòmiques
pròpies i específiques de l'Institut, aplicant a aquesta
finalitat els rendiments obtinguts de les seves activitats.

h) Totes les altres que li assigni l'Ajuntament de
Barcelona relacionades amb el món musical.

2. Anualment l'Institut prepararà la programació de
les activitats i actuacions públiques de l'Orquestra i de
la Banda, que s'estructuraran al voltant dels eixos
bàsics següents:

a) Les temporades estables a la ciutat de Barcelona,
estructurades en sèries de concerts.

b) Altres concerts tant a la ciutat de Barcelona com a
altres poblacions.

c) Les gires de concerts fetes a altres països.
d) Els concerts amb finalitat didàctica i de divulgació

musical, inclosos els de caràcter benèfic amb entrada
gratuïta o reduïda.

3. A més dels concerts inclosos en la programació
feta per l'Institut, l'Orquestra i la Banda podran efectuar
altres actuacions, com ara:

a) Intervencions en programes de televisió o emis¬
sions radiofòniques.
b) Enregistrament de discs, vídeos, pel·lícules de

cinema, etc.
c) Concerts sol·licitats per entitats o particulars.
d) Concerts en condicions especials, per indicació

de l'Alcaldia.

Article 3
1. En relació amb el que preveu l'article 2 d'aquests

Estatuts, l'Institut, sense perjudici de les atribucions de
l'Ajuntament, podrà efectuar tots els actes que tendei¬
xin als objectius següents:

a) Reglamentar el seu propi funcionament i els de
l'Orquestra i de la Banda.
b) Configurar l'estructura de l'Orquestra i de la Ban¬

da, determinant les seves seccions i els llocs de tre¬
ball.

c) Determinar l'existència de conjunts de música de
cambra en el si de l'Orquestra i de la Banda.

d) Configurar l'estructura de les altres dependències
i serveis de l'Institut.

e) Contractar personal, obres, serveis i subministra¬
ments.

f) Concertar operacions de crèdit en les seves diver¬
ses formes i emetre obligacions amb aval o sense
aval.

g) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles
i immobles i fins i tot traspassar, gravar, hipotecar,
constituir penyora i altres garanties.

h) Administrar el seu patrimoni.
i) Contreure obligacions.
j) Acceptar heretatges, llegats i donacions, obtenir
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subvencions, auxilis i l'ajut de l'Estat, de les Corpora¬
cions públiques i de particulars.
k) Exercir accions judicials i administratives.
I) Participar legalment en altres entitats, encara que

es tracti de societats mercantils, sempre que es dirigei¬
xin a la consecució de fites anàlogues a les de l'Ins¬
titut.

2. D'acord amb el seu caràcter d'organisme autò¬
nom comercial, l'Institut adequarà el seu règim de
contractació a les regles següents:

a) Els contractes d'obres i serveis de primer establi¬
ment, reforma o gran reparació, es regiran per les
normes de contractació administrativa.
b) Els contractes d'obres i serveis consistents en

reparacions menors, conservació i manteniment, com
també els de subministrament, adquisició de béns i
d'assistència tècnica s'efectuaran en règim de dret pri¬
vat.

Per a la determinació de les classes d'obres o serveis

que es tracti, es remetrà a les definicions donades en
l'article 57 del Reglament General de Contractació de
l'Estat.

Article 4
L'Institut té la seva seu en el municipi de Barcelona.
Per acord de la Junta Rectora, podran establir-se

delegacions en aquells emplaçaments de contractació i
d'actuació on es consideri adient la seva existència.

CAPITOL II. DELS ORGANS DE GOVERN I
ADMINISTRACIÓ I DE LES SEVES
ATRIBUCIONS

Article 5
Els òrgans de govern i administració de l'Institut se¬

ran:

a) La Junta Rectora.
b) El President.
c) El Gerent.
d) El Director tècnic.

Secció primera. De la Junta Rectora

Article 6
La Junta Rectora assumirà el govern i la gestió

superior de l'Institut, amb plenitud de facultats.

Article 7
1. La Junta Rectora estarà integrada per dotze mem¬

bres, nomenats de la manera següent:
a) President, designat per l'Alcalde entre un dels

Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
b) Cinc membres, també designats per l'Alcalde,

dels quals tres seran Regidors de l'Ajuntament de
Barcelona, mentre que el nomenament dels altres dos
recaurà en tècnics idonis.
c) El Coordinador de l'Àrea de Cultura de l'Ajunta¬

ment de Barcelona.
d) Tres persones de reconeguda competència en les

matèries que constitueixin l'objecte del Patronat, veïns
de Barcelona i nomenats per l'Alcalde de l'Ajuntament
de Barcelona.

e) Un representant de l'Orquestra elegit entre els
seus membres per la pròpia Orquestra.

f) Un representant de là Banda elegit entre els seus
membres per la pròpia Banda.

2. L'Alcalde designarà un Vice-president entre els
membres de la pròpia Junta Rectora que siguin Regi¬
dors.

3. La Junta Rectora es renovarà coincidint amb el
canvi de la Corporació municipal.

4. L'Alcalde, a proposta del President, podrà nome¬
nar els assessors de la Junta Rectora que consideri
convenients; aquests assessors assistiran a les reu¬
nions i podran intervenir en les deliberacions, sense dret
al vot.

Article 8
1. Actuarà de Secretari de la Junta Rectora el Secre¬

tari General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar les
seves atribucions en un funcionari municipal en posses¬
sió del títol de Llicenciat en Dret.

2. El Secretari assistirà a les reunions de la Junta
Rectora amb veu i sense vot, redactarà les actes i
assessorarà jurídicament quan sigui requerit.

Article 9
En el desenvolupament de les seves comeses, cor¬

respondran a la Junta Rectora les atribucions següents:
a) Aprovar la programació de la temporada musical

esmentada a l'article 2.2.
b) Executar els plans d'actuació aprovats.
c) Aprovar inicialment les propostes dels Pressu¬

postos i retre i proposar, inicialment, els estats i
comptes anuals, per a la seva tramitació a l'Ajun¬
tament.

d) Acordar l'emissió de deute, operacions de crèdit i
préstecs i contractes de tresoreria, per a la seva auto¬
rització per part del Plenari de l'Ajuntament en el cas
d'excedir del 3 % dels recursos ordinaris del pressupost
de l'Institut.

e) Aprovar, inicialment, les propostes de concessió
de crèdits extraordinaris, de suplements de crèdit i de
transferències de crèdit, quan la seva quantia per
partida excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del
Pressupost, o bé quan impliquin canvi entre grups de
funció llevat de les baixes i altes que afectin crèdits de
personal, per a la posterior tramesa dels expedients a
l'Ajuntament.

f) Proposar a l'Ajuntament les modificacions d'a¬
quests Estatuts.
g) Autoritzar les despeses i contractes de tota mena,

de durada superior a un any; i resoldre les qüestions
incidentals dels esmentats contractes.

h) Contractar, amb l'aprovació de l'Ajuntament, els
Directors Titulars de l'Orquestra i de la Banda, un cop
escoltada l'opinió del col·lectiu corresponent.

i) Proposar a l'Alcalde el nomenament del Gerent i
del Director Tècnic, a proposta del President.
j) Proposar cada any a l'Ajuntament l'aprovació de la

plantilla de tot el personal, com també els Reglaments
interiors de l'Institut i les normes de caràcter laboral de
transcendència per l'Institut (condicions de treball, rè¬
gim de retribució, nomenaments). Acordar la contracta¬
ció, ascens, situacions i suspensió del personal con¬
tractat en règim laboral, exceptuant el personal a què
es refereixen els apartats c) i d) de l'article 18. Proposar
a l'òrgan competent de l'Ajuntament allò que sigui
procedent respecte del personal indicat en l'apartat b)
de l'esmentat article.

k) Adoptar les mesures adequades per a la millor
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organització i funcionament de l'Orquestra, de la Banda
i de la resta de serveis i dependències de l'Institut.

I) Donar compte a l'Ajuntament de la tasca efectua¬
da mitjançant una memòria anual, redactada pel Gerent
i destinada a informar a la Corporació sobre el funciona¬
ment de l'Institut durant l'exercici. L'esmentada memò¬
ria es presentarà dins els sis mesos següents a la fi de
l'exercici i contindrà, com a mínim, les particularitats se¬
güents:
- Judici crític del desenvolupament dels plans d'actua¬
ció.

- Nivells aconseguits en tots els aspectes.
- Costos analítics de les finalitats de l'Institut i el seu
rendiment comparatiu amb les altres entitats públi¬
ques o privades anàlogues.

- Resum de la tasca de control efectuada durant l'exer¬
cici.

- Proposta de millores aplicables per augmentar l'eficà¬
cia de l'Institut.
m) Exercir accions.
n) Aprovar els preus públics pels diferents serveis i

activitats que presti l'Institut i per l'aprofitament dels
seus locals i instal·lacions.

Article 10
1. La Junta Rectora es reunirà almenys una vegada

al trimestre, i sempre que ho consideri necessari el
President. També haurà de reunir-se en virtut de dispo¬
sició de l'Alcalde o a petició d'una tercera part dels
seus membres.

2. Les reunions es faran sempre que hi concorrin,
com a mínim, un terç dels seus membres, i no es
podran fer sense l'assistència del President i del Secre¬
tari de la Corporació, o d'aquells que legalment els
substitueixin.

3. En tot cas hi assistiran tres membres dels que
s'assenyalen en l'article 7.1 b).

4. Les convocatòries han de cursar-se, almenys,
amb tres dies hàbils d'antel·lació i han de facilitar l'ordre
del dia de la reunió.

5. A les reunions de la Junta Rectora, hi serà convo¬
cat i hi assistirà amb veu però sense vot, l'Interventor de
Fons, o en el seu cas, el funcionari en qui aquest
hagués delegat.

Article 11
1. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels

membres presents, entenent-se per tal la que es pro¬
dueix quan els vots a favor són més nombrosos que els
vots en contra.

2. En el cas de registrar-se un empat, es repetirà la
votació i si l'empat es reitera decidirà el President amb
el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc. Els
membres de la Junta Rectora també podran abstenir-se
de votar.

Article 12
Correspondrà al Secretari:
a) Estendre les actes de les reunions de la Junta

Rectora i, una vegada aprovades, transcriure-les al llibre
destinat a l'efecte.
b) Assessorar jurídicament i administrativament a la

Junta Rectora i al seu President.
c) Expedir certificacions.

Secció segona. Del President

Article 13
1. Correspondrà al President de la Junta Rectora:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reu¬

nions, redactar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions i
decidir els empats amb el vot de qualitat.
b) Exercir la representació permanent de l'Alcalde en

l'Institut i la d'aquest davant tercers, ja siguin organismes
públics, inclosos els judicials, o privats i en els actes que,
per la seva significació, es consideri procedent.

c) Inspeccionar totes les activitats de l'Institut i els
seus òrgans, vetllant per la seva adequada execució de
conformitat amb els preceptes d'aquests Estatuts.

d) Autoritzar les despeses i contractes de tota mena,
d'una durada no superior a un any; i resoldre les
qüestions incidentals dels esmentats contractes.

e) Ordenar els pagaments dins les normes d'execu¬
ció del Pressupost.

f) Aprovar, inicialment, les propostes de crèdits ex¬
traordinaris, suplements de crèdit i transferències de
crèdit quan la seva quantia per partida no excedeixi del
5 % dels recursos ordinaris del pressupost de l'exercici.
g) Proposar a la Junta Rectora per a l'elevació a

l'Alcalde els nomenaments del Gerent i del Director tècnic.
h) Sancionar el personal de l'Institut sotmès al règim

laboral, i proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament
la sanció directa o la incoació de l'expedient disciplinari,
segons sigui procedent, de tot aquell que tingui la
condició de funcionari municipal.

i) Qualsevol altre assumpte dins la competència de
l'Institut, que no estigui reservat per les disposicions
vigents a Autoritats o Organismes de rang superior o a
la Junta Rectora.

2. El Vice-president substjtuirà el President i assumirà
les seves atribucions en els casos de vacant, absència
o malaltia. A més, exercirà les funcions que li delegui
per escrit el President, el qual en donarà compte a la
Junta Rectora.

Article 14
1. El President ha de suspendre l'execució dels

acords de la Junta Rectora en els casos següents:
a) Quan recaiguin en assumptes que no siguin de la

seva competència.
b) Quan fossin contraris als interessos generals del

Municipi i del propi Institut.
c) Quan constituïssin infracció manifesta de les lleis.
2. La suspensió haurà de decretar-se dins els sis

dies següents a aquell en què s'hagi pres l'acord i serà
comunicada immediatament a l'Alcalde, juntament amb
els antecedents. L'Alcalde la conformarà o la revocarà
en el termini dels sis dies següents i s'entendrà revoca¬
da quan, vençut l'esmentat termini, no recaigui resolu¬
ció de l'Alcaldia.

3. En cas que l'Alcalde mantingui la suspensió se
seguirà allò que estigui establert per a les suspensions
decretades directament per l'Alcaldia.

Secció tercera. Del Gerent i del Director Tècnic

Article 15
1. L'Alcalde, a proposta de la Junta Rectora, nome¬

narà un Gerent i un Director Tècnic que compliran les
condicions necessàries per al desenvolupament dels
seus respectius càrrecs i tindran les facultats i obliga-
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dons que s'assenyalin en l'acta de nomenament o per
acord de la Junta Rectora. Hauran d'assistir a les
reunions de la Junta Rectora -amb veu però sense vot-
llevat d'aquelles reunions que el President no ho consi¬
deri necessari.

2. Correspondran al Gerent, entre d'altres que es
puguin establir en la seva acta de nomenament o per
acord de la Junta Rectora, les funcions següents:
a) Proposar a la Junta Rectora i al President els actes

i els acords que siguin de la seva respectiva competèn¬
cia.

b) Executar i fer complir els acords de la Junta
Rectora i del President.
c) Assumir la direcció del personal i atorgar permisos

i autoritzacions.
d) Signar els documents i la correspondència de trà¬

mit.
e) Elaborar els pressupostos anuals de l'Institut i

elevar-los a la Junta Rectora per a la seva proposta
inicial, si escau.

f) Verificar les despeses i els pagaments de l'Institut,
i procurar la maximització dels seus ingressos.
g) Representar l'Institut en les negociacions entre

aquest Institut i els seus membres, pel que fa a les
relacions laborals.

h) Promoure i coordinar les iniciatives adients per al
bon funcionament i difusió de la tasca de l'Institut.

i) Planificar, juntament amb el Director Artístic cor¬
responent i el Director Tècnic, les actuacions de l'Or¬
questra i de la Banda.
j) Tramitar i gestionar en nom de l'Institut les incidèn¬

cies relatives a la contractació de serveis, de directors,
de solistes o d'instrumentistes.

3. Correspondran al Director Tècnic, entre d'altres
que es puguin establir en la seva acta de nomenament
o per acord de la Junta Rectora, les funcions següents:

a) Assistir al Gerent i als Directors Artístics en la
programació de les activitats i la planificació del règim
de treball de l'Orquestra i de la Banda.
b) Preveure les necessitats de la plantilla per a cada

actuació, en funció dels programes establerts, promo¬
vent la contractació dels músics que calgui.
c) Preveure les necessitats de material i instruments

per al bon desenvolupament de la programació.
d) Assegurar el compliment dels requeriments ne¬

cessaris per realitzar els serveis musicals, adoptant les
mesures oportunes per esmenar possibles deficiències.

e) Garantir el compliment de l'estipulat pel que fa a
gires i desplaçaments de l'Orquestra i de la Banda.

f) Presentar a la Gerència les peticions de permisos,
com també qualsevol altra incidència que afecti els
músics de l'Institut.
g) Participar en els òrgans de selecció de personal

músic.

CAPÍTOL III. DEL PERSONAL

Article 16
1. L'Institut disposarà del personal necessari, el nom¬

bre, la categoria i les comeses del qual es determinaran
en la plantilla proposada per la Junta Rectora i que
aprovarà l'Ajuntament.

2. El nomenament del personal sotmès al règim
laboral, de totes les categories i el lloc de treball al qual
hagi d'ésser destinat, és de la competència de l'Institut,
1 s'efectuarà exclusivament d'acord amb procediments

selectius públics i objectius que garanteixin la seva
adequada preparació i competència professional.

Article 17
L'Orquestra i la Banda tindran cada una un Director

titular que serà el responsable de la seva programació
artística i de la preparació musical. L'Institut podrà
contractar també Directors invitats per a cicles o con¬
certs determinats i també solistes instrumentals i vo¬

cals.

Article 18
El Personal al servei de l'Institut, sigui músic, tècnic,

administratiu, de serveis o subaltern, quedarà adscrit
dins els grups següents:

a) El personal laboral de plantilla, músic, tècnic, ad¬
ministratiu, de serveis i subaltern.
b) El personal funcionari municipal de plantilla, tèc¬

nic, músic, administratiu, de serveis i subaltern a què es
refereix l'article 21.
c) El personal laboral contractat temporalment per

l'Institut, mentre no es convoquin les proves asse¬
nyalades en l'article 19.

d) El personal músic contractat laboral circumstan¬
cialment per a actuacions determinades per l'Institut
quan les exigències d'una composició musical determi¬
nada requereixin un augment d'instrumentistes o de
determinats especialistes.

Article 19
1. L'ingrés del personal laboral de plantilla músic

s'efectuarà per oposició o concurs-oposició, sempre
que l'interessat estigui en possessió d'un títol professio¬
nal o compleixi determinades condicions d'especialitza¬
ció. Pel que fa al personal laboral de plantilla, tècnic,
administratiu, de serveis i subaltern, s'establiran criteris
de selecció pública, objectivament determinats d'acord
amb les característiques dels llocs a cobrir.

2. El personal indicat en la lletra c) de l'article anterior
es contractarà per la Junta Rectora a proposta dels
Directors Artístics.

3. El personal a què es refereix l'apartat d) de l'article
18 serà contractat a proposta del Director Tècnic.

Article 20
1. La iniciació dels tràmits per a l'establiment de

convenis col·lectius de treball i la participació a les
reunions que a l'efecte es convoquin, requerirà el previ
acord de la Comissió de Govern, que haurà de quedar
assabentada dels esmentats tràmits.

2. Una vegada conclòs el conveni s'elevarà a la
Junta Rectora per a la seva aprovació, amb informe
previ de l'Àrea de Personal de l'Ajuntament. Posterior¬
ment, haurà de ser ratificat per l'òrgan municipal com¬
petent.

Article 21
Per decisió de l'Ajuntament, podran prestar servei en

l'Institut en llocs de treball corresponents a les seves
categories oficials els funcionaris municipals que es
determini a l'efecte, ja siguin tècnics superiors de músi¬
ca, ja pertanyin a qualsevol altre grup, subgrup, espe¬
cialitat, classe o categoria de la plantilla de l'Ajunta¬
ment, els quals estaran subjectes a la normativa i
disciplina de l'Institut en tot allò que faci referència a
l'exercici de les seves funcions, però no quedaran
desvinculats de la relació de treballadors públics amb
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l'Ajuntament i conservaran, per tant, els drets actius i
passius corresponents al seu grau i categoria que
dimanen de l'esmentada relació.

CAPÍTOL IV. DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 22
1. La potestat tuitiva sobre l'Institut correspondrà a

l'Ajuntament, que l'exercirà mitjançant els seus òrgans
competents, en aplicació d'allò que disposen les Lleis
de Règim Local I Especial de Barcelona.

2. Les seves facultats seran:

2.1 L'aprovació de:
a) La programació de les activitats de l'Institut i les

seves possibles modificacions.
b) La plantilla del personal músic, tècnic, administra¬

tiu, de serveis i subaltern i les seves retribucions.
c) Els pressupostos.
d) Els comptes anuals.
e) Les modificacions dels Estatuts i dels Reglaments

interiors.
f) Les tarifes de les actuacions i els preus de les en¬

trades.

g) La contractació dels Directors Titulars.
h) La determinació dels actes de gestió exclosos del

coneixement a què es refereix el número 2.3 b) d'a¬
quest article.
2.2 L'autorització per a:
a) L'adquisició, cessió i gravamen de béns immo¬

bles.

b) La demanda de crèdits i préstecs i l'emissió
pública de deute si és procedent.
2.3 El coneixement de:
a) Els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia

de les reunions de la Junta Rectora I els acords que s'a¬
doptin.
b) Els assumptes que de manera reglamentària ha¬

gin de comunicar-se a l'Alcaldia.
c) El balanç de situació de cada exercici econòmic.
d) Els nivells establerts en el desenvolupament de la

programació convinguda.

Article 23
1. El President de la Junta Rectora trametrà a l'Alcal¬

dia l'ordre del dia de les seves reunions, amb quaranta-
vuit hores d'antel lació a la data assenayalada per a
cada reunió; els textos dels acords, dins dels vuit dies
posterior a la reunió i els nivells de desenvolupament de
la programació, dins el mes següent a cada trimestre
natural.

2. L'Alcalde podrà:
a) Suspendre els acords de la Junta Rectora quan, a

juí seu, recaiguin en assumptes que no siguin de la
seva específica competència, contraris als interessos
generals del Municipi o del propi Institut, o bé que
constitueixin infraccions manifestes de les Lleis, de
conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.
b) Sol·licitar dels Òrgans de Govern i de l'Administra¬

ció de l'Institut tota classe d'informes i documents i
ordenar les inspeccions que siguin oportunes.

Article 24
Els acords de la Junta Rectora i les resolucions del

President seran susceptibles de recurs per via adminis¬
trativa davant de l'Alcalde, sense perjudici de les vies
legals que es cregui convenient.

CAPÍTOL V. DELS BÉNS, DELS MITJANS,
DE LA INTERVENCIÓ I DE LA COMPTABILITAT

Secció primera. Dels Béns i dels mitjans

Article 25
Constituiran el patrimoni de l'Institut:
a) Els béns que li adscrigui l'Ajuntament en ús,

conservant la seva qualificació jurídica originària.
b) Els que l'Institut adquireixi per qualsevol títol legí¬

tim.

Article 26
Els recursos de l'Institut estaran constituïts per:
a) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
b) Els preus públics pels diferents serveis i activitats

que presti l'Institut i per l'aprofitament dels seus locals i
instal·lacions.
c) Les quantitats que li assigni l'Ajuntament amb

càrrec als pressupostos de la corporació.
d) Els acomptes, préstecs i crèdits que obtingui.
e) Els donatius i auxilis.
f) Els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat

amb la normativa legal.

Article 27
Els fons de l'Institut seran custodiats a la Tresoreria

Municipal, directament o en comptes corrents banca¬
ris degudament intervinguts, oberts a nom de l'Insti¬
tut.

Secció segona. De la intervenció i de la comptabilitat

Article 28
1. Els ingressos i despeses de l'Institut seran inter¬

vinguts i comptabilitzats per l'Interventor de Fons de
l'Ajuntament, el qual exercirà la pertinent fiscalització de
la gestió econòmica, per ell mateix o per delegació en el
funcionari municipal amb títol adequat adscrit a la Inter¬
venció.

2. Correspondrà a l'Interventor:
a) Assessorar la Junta Rectora en matèria econò¬

mica.

b) Informar sobre el projecte de pressupost.
c) Intervenir les operacions d'ingressos i pagaments.
d) Fiscalitzar l'actuació econòmica dels òrgans de

l'Institut.

Article 29
1. La comptabilitat es desenvoluparà de forma que

permeti l'estudi del cost i rendiment dels serveis amb
compliment de les directrius següents:

a) Fixació dels costos analítics.
b) Uniformitat de models.
c) Utilització al màxim de la mecànització administra¬

tiva.

d) Control per la Intervenció de Fons.
2. En tot cas la comptabilitat se subjectarà al règim

de comptabilitat pública, en els termes legalment esta¬
blerts.

Article 30
La rendició dels comptes anuals correspondrà a la

Junta Rectora i els corresponents estats i comptes i
les seves propostes inicials seran trameses a l'Ajunta¬
ment.



CAPITOL VI. DELS PRESSUPOSTOS

Article 31
L'Institut formarà per a cada exercici econòmic un

Pressupost que s'integrarà al general de la Corporació
Municipal.

Article 32
L'estat de despeses del Pressupost comprendrà les

previstes per al sosteniment normal dels serveis, adqui¬
sició de materials i elements necessaris per a les
prestacions, reparacions ordinàries d'instal·lacions i
béns de totes classes i havers i atencions del personal i
material d'oficines.

Article 33
L'estat d'ingressos contindrà els recursos que s'as¬

senyalen en l'article 27.

Article 34
Els estats de les despeses I ingressos es dividiran en

els epígrafs que determinin les lleis sobre formació de
pressupostos i comptabilitat.

Article 35
Una vegada aprovat el pressupost, s'unirà com a

annex i antecedent a tenir en compte per projectar el de
l'exercici següent, un estat en el qual es faran constar:
a) Despeses forçoses, amb separació de les causa¬

des per càrregues financeres i de personal.
b) Obligacions adquirides contractualment.
c) Despeses discrecionals.
d) Costos analítics dels serveis amb discriminació

dels causats pel personal, pel material i d'altres.
e) Situació dels deutes i operacions de crèdit.
f) Quadre comparatiu per doble columna d'altes i

baixes, i modificacions respecte al pressupost anterior
i les transferències i suplements de crèdits aprovats
durant l'any anterior.

Article 36
1. El pressupost anual serà elaborat pel Gerent i elevat

a la Junta Rectora abans de la segona desena d'agost,
juntament amb la documentació legalment exigida.

2. La Junta Rectora aprovarà la proposta inicial del
pressupost, si és procedent, i la trametrà a l'Ajuntament
per a la seva integració en el Pressupost General,
tramitació i aprovació previstes.

3. Cap pressupost no podrà ésser aprovat amb dè¬
ficit.

Article 37
La Junta Rectora de l'Institut també podrà elaborar

previsions d'inversions per a l'ampliació o innovació
dels seus locals, instal·lacions i equips, per a l'adquisi¬
ció de béns de capital fix i per atendre despeses
extraordinàries que s'originin per circumstàncies espe¬
cials. Aquestes previsions podran ser cobertes mitjan¬
çant operacions de crèdit o amb fons d'altra procedèn¬
cia. La seva tramitació i aprovació s'efectuaran d'acord
amb les disposicions aplicables de Règim Local.

CAPÍTOL VII. DELS EXCEDENTS I RESERVES

Article 38
En cas d'haver-hi excedents, després de satisfer les

despeses totals de l'Institut, la conservació normal dels

locals, instal·lacions i equips i el pagament d'interessos i
amortització de préstecs i obligacions en general, s'apli¬
caran, com a mínim en un 20 %, a la constitució d'un
fons de reserva fins arribar a la meitat de la valoració
dels béns afectats inicialment a l'Institut.

Article 39
1. El fons de reserva serà objecte de comptabilitat

integrada dins de l'ordinària de l'Institut.
2. Aquest fons constituirà una disponibilitat per fer

front a saldos deutors o a despeses extraordinàries
originades per circumstàncies anormals.

3. Quan s'hagués arribat al 50 % de la valoració total
a què es refereix l'article anterior, podrà destinar-se, fins
a un 60 % del fons en qüestió a garantir l'emissió de
deute destinat a la construcció, ampliació i renovació de
locals, instal·lacions i equips.

Article 40
Les operacions que s'efectuïn amb càrrec al fons de

reserva, necessitaran una proposta de la Junta Rectora
adoptada per majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres i aprovació per la Corporació Municipal.

Article 41
Les pèrdues que eventualment puguin produir-se en

qualsevol exercici econòmic, exceptuant si s'absorbis¬
sin amb el fons de reserva, seran assumides per
l'Ajuntament en la forma i termes que acordi la Corpora¬
ció Municipal.

. Article 42
Les operacions que s'efectuïn amb càrrec del fons

de reserva per obres o serveis extraordinaris, requeri¬
ran, així mateix, si la Junta Rectora ho creu necessari,
habilitacions o suplements de crèdit en el pressupost
de l'Institut.

CAPÍTOL VIII. DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS

Article 43
La modificació dels Estatuts s'efectuarà amb els

mateixos tràmits que els portats a terme per a la seva
aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.

Article 44
1. L'Institut tindrà una durada indefinida en funció del

compliment de les finalitats per a les quals és constituït.
2. L'Institut podrà ésser dissolt:
a) Quan ho consideri convenient l'Ajuntament, per

modificació dels sistemes de gestió.
b) Per resultar impossible l'aplicació de les activitats i

mitjans de què disposa l'Institut per acomplir de forma
adient les seves finalitats.

3. La dissolució serà acordada per l'Ajuntament i
requerirà un informe previ de la Junta Rectora.

CAPÍTOL IX. DE LA DISSOLUCIÓ DE
L'INSTITUT

Article 45
En dissoldre's l'Institut, l'Ajuntament el succeirà uni¬

versalment, revertint el patrimoni amb els increments i
aportacions que constin en el seu actiu, a la Corporació
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Municipal i tot el personal de l'Institut s'integrarà, alesho¬
res, a la plantilla municipal en forma reglamentària.

Article 46
L'efectivitat de l'acompliment de l'acord de dissolució

de l'Institut no restarà ultimada fins que la Corporació
Municipal hagi establert la forma ulterior de prestació
dels fins propis de l'Institut, i que aquests siguin degu¬
dament atesos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Els funcionaris que, en aprovar-se aquests Estatuts,

estiguessin prestant els seus serveis a la Banda Munici¬
pal de Barcelona i a l'anterior Patronat que s'extingeix,
passaran tots ells, per decisió de l'Ajuntament, a pres¬
tar-los al nou Institut, subjectant-se a la seva normativa
de treball i a la seva disciplina, bé que sense quedar
desvinculats de la seva condició de funcionaris de
l'Ajuntament i per tant amb els mateixos drets que
gaudeixin actualment.

Segona
El personal que en l'actualitat estigués prestant servei

en el Patronat extingit en règim de dret laboral passarà
a incorporar-se automàticament al grup a) de l'article 18
dels presents Estatuts, amb reconeixement, en tot cas,
dels drets adquirits i del temps de servei prestat en
aquell Patronat.

ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'INFORMÀTICA DE BARCELONA
(Aprovats per acord del Consell Plenari, de 6
d'octubre de 1989)

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FINALITATS

Article 1
L'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) és una empresa

pública que actua sota la forma d'organisme autònom
de l'Ajuntament de Barcelona de caràcter comercial,
dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni inde¬
pendent per al desenvolupament dels serveis adminis¬
tratius i d'altres finalitats i actuacions que es determinen
en aquests Estatuts.

Article 2
Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial

del Municipi de Barcelona, l'Institut té la consideració
d'òrgan tècnico-jurídic de l'Ajuntament.

Article 3
L'actuació de l'Institut es regirà per aquests Estatuts

i, en el seu defecte, pel que disposen els articles 85.3
b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local, 237 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya i Normativa complementària.

Article 4
1. L'Institut tindrà com a finalitats exclusives:

a) L'execució d'aquells treballs d'informàtica que per

al seu millor desenvolupament i exercici, necessitin els
serveis i les activitats municipals.
b) La consecució de la integritat i coherència com¬

pleta, des del punt de vista informàtic, de totes les
informacions que resultin d'utilitat als diferents òrgans
de l'Ajuntament.

c) El manteniment de les relacions per a l'intercanvi
d'experiències i cooperació amb qualssevol altres cen¬
tres informàtics de l'Administració Central, de les Comu¬
nitats Autònomes, de les Corporacions Locals i altres
entitats o organismes públics, nacionals o estrangers.

d) Cooperació amb altres entitats públiques per a
l'execució d'estudis, treballs o intercanvis en matèria
d'informàtica i de tractament de la informació.

e) Comercialitzar productes i prestar serveis a ter¬
cers, mitjançant contraprestació econòmica, amb apro¬
vació prèvia per l'Ajuntament del corresponent expe¬
dient d'exercici de la iniciativa pública en l'activitat
econòmica, en concret, en el sector de la informàtica i
el tractament de la informació de base.

2. Per aconseguir aquestes finalitats, l'Institut desen¬
voluparà les actuacions següents:

a) Projecció, disseny, desenvolupament i explotació
de sistemes informàtics en l'àmbit de la informació cor¬

porativa.
S'entén per corporativa aquella informació, l'àmbit de

la qual no es limita exclusivament a una àrea determina¬
da, sinó que transcendeix a d'altres sectors de l'orga¬
nització que l'empra o l'actualitza.
b) Participació en projectes. d'informàtica departa¬

mental, en els quals podrà efectuar activitats de dis¬
seny, suport tècnic, desenvolupament d'aplicacions i
explotació.

c) Definició d'instruments que garanteixin la coherèn¬
cia del tractament mecanitzat en tota l'Administració
Municipal, entre ells: normatives i estàndars, participa¬
ció en plans generals d'informatització, polítiques d'ad¬
quisició centralitzades, i elaboració d'informes sobre la
informatització en àmbits departamentals.
d) Assistència tècnica als òrgans municipals que es

defineixin amb responsabilitat sobre la informàtica en
l'exercici de les respectives atribucions en la matèria;
particularment, tot allò referent a l'elaboració i aplicació
de plans, de programes i de projectes d'actuació en el
camp de la informàtica, estratègia de telecomunica¬
cions i sistemes d'informació bàsics per a la gestió mu¬
nicipal.

e) Estudi i proposta de revisió de documents i de
processos administratius per a la seva adaptació a la
gestió mecanitzada d'acord amb els serveis d'orga¬
nització.

f) Assessorament i promoció de noves tecnologies
en matèria d'informàtica, de cartografia i de telecomuni¬
cacions a tots els òrgans de l'Administració municipal.
g) Podrà, també, en els termes de l'article 4.1 d) i e)

efectuar treballs per a òrgans externs a l'Ajuntament,
tant en l'àmbit públic com privat, sigui efectuant projec¬
tes, explotació de dades, assessoria o suport. Els
projectes concrets que es derivin d'aquesta activitat
hauran de ser aprovats pel Consell General, excepte
aquells projectes que, la seva aprovació, per raó de la
seva quantia, es delegui en el Director.

h) Els instruments tècnics i les modalitats de la
informació objecte de l'activitat de l'Institut comprenen:
els sistemes de processament de dades, el tractament
de gràfics, la imatge, la veu i els processos específics
de cartografia, com també la infrastructura de sistemes
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que possibiliten les seves comunicacions en la xarxa
d'edificis municipals.

Article 5
En relació amb el previst a l'article anterior, i sense

perjudici de les funcions tuïtives reservades a l'Ajunta¬
ment en aquests Estatuts, l'Institut estarà facultat per:
a) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i

immobles.
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Contreure obligacions i concertar crèdits.
d) Acceptar herències, llegats i donacions; obtenir

subvencions i altres ajudes d'entitats públiques o de
particulars.

e) Contractar obres, serveis i subministraments.
f) Contractar personal laboral.
g) Aprovar la seva pròpia organització interna.
h) Exercir accions judicials i administratives.
i) Efectuar convenis de cooperació amb els organis¬

mes competents.
j) Formar part de consorcis amb altres entitats públi¬

ques per al desenvolupament de les activitats que li són
pròpies, amb aprovació prèvia per part de l'Ajuntament.
k) Constituir societats anònimes, com també, parti¬

cipar en qualssevol altres societats constituïdes, amb
limitació de responsabilitats, per ens públics o privats,
per al desenvolupament de les activitats que li són
pròpies, amb aprovació prèvia per part de l'Ajunta¬
ment.

Article 6
La duració de l'Institut serà indefinida.

Article 7
L'Institut Municipal d'Informàtica tindrà el seu domicili

social a l'edifici situat a la Ronda de Sant Pau, 43, bai¬
xos.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I
ATRIBUCIONS

Capítol primer. Els òrgans de govern

Article 8
Els òrgans de Direcció i Administració de l'Institut

Municipal d'Informàtica són els següents:
1. El Consell General
2. El President
3. La Comissió Permanent
4. El Director

Capítol segon. El Consell General

Article 9
1. El Consell General és l'òrgan suprem de l'Institut i

assumeix el seu govern general. Es troba integrat pels
membres següents:
a) Sis membres de la Corporació Municipal designats

pel seu President.
b) Vuit consellers nomenats per l'Alcalde, entre càrrecs

executius municipals, i persones de competència
reconeguda en les matèries que constitueixen l'ob¬
jecte de l'Institut.

c) El responsable de l'Àrea a qui correspongui a raó de
les seves competències.

d) Un representant del personal designat pels seus
òrgans de representació.
2. El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de

la Corporació Municipal.

Article 10
El President i Vice-president del Consell seran desig¬

nats per l'Alcalde i el seu nomenament haurà de recau¬
re sobre membres del Consell que siguin Consellers.

Article 11
1. Actuarà com a Secretaria del Consell General el

Secretari General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar
en un funcionari municipal llicenciat en Dret.

2. El Secretari assistirà a les reunions del Consell
General amb veu però sense vot.

3. Correspon al Secretari estendre les actes de les
reunions, expedir certificacions i assessorar jurídica¬
ment i administrativament els òrgans de l'Institut.

4. També assistiran a les reunions, amb veu però
sense vot, l'Interventor de Fons de la Corporació, o el
funcionari en qui delegui, i el Director de l'Institut.

Secció primera. Atribucions

Article 12
Corresponen al Consell General de l'Institut les atribu¬

cions següents:
a) Determinar la seva política de gestió i objectius

d'acord amb les línies d'actuació, els plans i els progra¬
mes fixats per l'Ajuntament.
b) Aprovar les propostes inicials dels pressupostos

d'ingressos i despeses anuals, i, juntament amb el
compte d'explotació, el compte d'operacions comer¬
cials i el quadre de finançament, trametre-les a l'Ajunta¬
ment perquè ho inclogui en l'expedient d'aprovació del
Pressupost General.
c) Contractar i concedir obres, serveis i subministra¬

ments d'una durada superior a cinc anys o de quantia
superior al 15 % del pressupost.

d) Proposar al Consell Plenari Municipal l'adquisició,
l'alienació, la cessió o el gravamen de béns immobles en
tots els casos i les inversions en valors mobiliaris, o la
seva alienació, si superen el 10 % del pressupost de
l'Institut, i també acordar la inversió i l'alienació de valors
mobiliaris quan no superin el percentatge esmentat.

e) Aprovar les propostes inicials relatives als expe¬
dients de concessió del crèdit extraordinari o de suple¬
ment de crèdit i trametre-les a l'Ajuntament per a la
seva tramitació.

f) Acceptar o rebutjar les donacions o llegats a favor
de l'Institut.
g) Aprovar inicialment els estats de compte anuals i

trametre'ls a l'Ajuntament.
h) Aprovar, inicialment, la memòria anual, l'inventari i

el balanç.
i) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propos¬

tes de modificació dels Estatuts.
j) Aprovar els reglaments de règim interior.
k) Proposar a l'Alcalde el nomenament i remoció del

Director.

I) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla
pressupostària i el règim general per al seu nomena¬
ment i sistema de retribució, com també les relacions
de llocs de treball i els pactes de condicions laborals i
convenis col·lectius.
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m) Crear delegacions de l'Institut.
n) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propos¬

tes de constitució de societats anònimes o de respon¬
sabilitat limitada, o la participació en altres ja constituï¬
des o en consorcis per a la gestió de serveis de
naturalesa econòmica.

o) Exercir tot tipus d'accions legals i comparèixer
davant de qualsevol jutjat, autoritat o organisme en
defensa dels interessos de l'Institut.

Article 13
El Consell General designarà els cins membres de la

Comissió Permanent a què es refereix l'article 19.1 c)
d'aquests Estatuts, com també els membres observa¬
dors d'aquesta Comissió Permanent.

Secció segona. Funcionament

Article 14
1. El Consell General es reunirà dos cops a l'any

com a mínim, i sempre que el President ho consideri
necessari. També haurà de reunir-se quan ho disposi
l'Alcalde, o a petició d'una tercera part dels Conse¬
llers.

2. Les reunions no podran fer-se sense l'assistència
del President i del Secretari o dels que de manera
reglamentària els substitueixin i, en qualsevol cas, hau¬
ran d'estar presents:

a) Sis membres del Consell en primera convocatòria,
quatre dels quals hauran de pertànyer a la representa¬
ció municipal.
b) Quatre membres com a mínim, en segona convo¬

catòria, dos dels quals hauran d'ésser de la representa¬
ció municipal esmentada, una hora més tard de l'anun¬
ciada per a la primera.

3. Les convocatòries hauran de cursar-se amb una

antelació mínima de tres dies hàbils i s'unirà a la
convocatòria el corresponent ordre del dia de la reu¬
nió.

Article 15
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels Con¬

sellers presents. Requerirà majoria absoluta del nombre
legal de membres del Consell, l'aprovació o la modifica¬
ció dels Reglaments de Règim Interior. El President
decidirà les igualtats amb el vot de qualitat.

Capítol tercer. Del President i
Vice-President

Article 16
Correspondrà al President del Consell General:
a) Assumir la representació permanent de l'Alcalde a

l'Institut i la de l'Institut als actes que pel seu significat
ho requereixin, com també exercir tot tipus d'accions
legals en els casos d'urgència, donant compte al Con¬
sell General en la primera reunió que es faci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les ses¬

sions del Consell, dirigir les deliberacions i dirimir les
igualtats amb el vot de qualitat.

Article 17
El Vice-president substituirà el President i assumirà

les seves atribucions en els casos de vacant, abscèn-
cia o malaltia.

Article 18
Als efectes de garantir la coordinació de les activitats

de l'Institut amb les necessitats de les diferents Àrees
municipals i vetllar per l'acompliment, dels acords i
programes adoptats pel Consell General i la Comissió
Permanent, el Consell designarà un Conseller Delegat,
càrrec que normalment recaurà en el Coordinador de
l'Àrea Municipal a la qual està vinculat l'Institut.

El Conseller Delegat tindrà les funcions i competèn¬
cies que li atorgui el Consell General o li delegui el
President entre les que li són pròpies.

Capítol quart. De la Comissió Permanent

Article 19
1. La Comissió Permanent és l'òrgan de gestió supe¬

rior de l'Institut i estarà integrada pels membres se¬
güents:
a) El President de l'Institut
b) El Conseller Delegat
c) Cinc membres del Consell General
d) El Director

2. Assistiran, amb veu però sense vot, l'Interventor i
el Secretari, que redactarà les actes i donarà assistèn¬
cia jurídica quan es requereixi a l'efecte.

3. També podran assistir amb veu però sense vot,
altres càrrecs executius municipals en qualitat d'obser¬
vadors, d'acord amb el previst en l'article 13 d'aquests
Estatuts.

Article 20
La Comissió Permanent estarà presidida pel Presi¬

dent del Consell General o, en abscència d'aquest, pel
Conseller Delegat.

Article 21
1. Corresponen a la Comissió Permanent les atribu¬

cions següents:
a) Presentar al Consell General, el pla general, els

programes d'actuació i també les seves revisions
anuals i la proposta de pressupost, d'acord amb les
previsions.
b) Presentar al Consell General, les disposicions per

al nomenament del personal i les seves retribucions i
sotmetre a la seva aprovació tot allò que sigui proce¬
dent, en relació amb el personal.

c) Aprovar transferències de crèdit que suposin can¬
vis de capítol, donant-ne compte al Consell General; es
remetrà, en tot cas, a allò que resulti de les determina¬
cions que a tal efecte s'estableixen en la Llei Regulado¬
ra de les. Hisendes Locals.

d) Aprovar l'estructura interna dels programes i ser¬
veis i la distribució orgànica de les funcions i donar-ne
compte al Consell General.

e) Adoptar totes les decisions i mesures adequades
per a la millor organització i funcionament de les activi¬
tats.

f) Exigir l'acompliment de les responsabilitats dels
titulars i membres dels òrgans de govern i de l'adminis¬
tració de l'Institut.
g) Ratificar la sanció d'acomiadament del personal.
2. Així mateix, la Comissió Permanent actuarà com a

òrgan tècnic de programació, coordinació i control de
les tasques que es refereixen al tractament de la
informació i les de telecomunicacions en l'organització
municipal, tant centralitzada com desconcentrada, ja
sigui funcionalment o territorialment.
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a) Això es refereix tant als equipaments de processa¬
ment de dades, centrals o de departamentals, els
microordinadors, els equipaments d'ofimàtica o siste¬
mes de tractament d'imatges i de cartografia.
b) En l'àmbit de les telecomunicacions es refereix als

projectes de transmissió de veu, de dades i d'imatges
fixes.
Per tot això, serà competència de la Comissió Perma¬

nent l'elaboració de:
- Pla quadriennal d'informàtica municipal.
- Pla anual d'informàtica.
- Pla de telecomunicacions.
A tal efecte la Comissió informarà sobre els expe¬

dients a què es refereixen els punts anteriors a) i b)
abans de la seva aprovació pels òrgans competents.

3. També correspondran a la Comissió Permanent
les facultats que el Consell General li delegui.

Capítol cinquè. Del Director

Article 22
1. El Director serà nomenat i separat per l'Alcalde, a

proposta del Consell General, i se'n donarà compte al
Consell Plenari Municipal.

Article 23
Són funcions del Director:
a) Executar i fer complir els acords del Consell Gene¬

ral de l'Institut i de la Comissió Permanent.

b) Dirigir i inspeccionar els serveis de l'organisme
autònom, de conformitat amb les directrius dels òrgans
de govern.
c) Representar administrativament a l'entitat.
d) Ordenar els pagaments que tinguin assignació ex¬

pressa.
e) Aprovar transferències de crèdit que no suposi

canvi de capítol, donant-ne compte a la Comissió Per¬
manent.

f) Assistir a totes les sessions del Consell General.
g) Preparar la memòria i els pressupostos de l'Insti¬

tut, com també la liquidació i el lliurament de comptes.
h) La contractació de béns i serveis autoritzats pel

Consell General.
i) Confeccionar la plantilla i la relació de llocs de

treball de l'Institut, amb les característiques, les condi¬
cions i el règim retributiu d'aquests, i proposar al Con¬
sell General l'aprovació d'una i d'altra.
j) Presentar a la Comissió Permanent els nomena¬

ments, els ascensos, les remuneracions i les separa¬
cions del personal fix, d'acord amb la plantilla aprovada
i amb les prescripcions aplicables.

k) Procedir a la contractació, la promoció i els ascen¬
sos i la remuneració del personal i signar, en nom de
l'entitat, els contractes corresponents.

I) L'adquisició de material dins els límits pressuposta¬
ris fixats pel Consell General.
m) La signatura de la correspondència i dels docu¬

ments de tràmit.
n) Aquelles altres funcions que el Consell General

consideri oportú atorgar-li.

títol tercer, del règim econòmic

Article 24
Constituiran el patrimoni de la institució:

a) Els béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament,
conservant la seva qualificació jurídica originària.

b) Altres béns que l'Institut pugui adquirir per mitjà
de qualsevol títol legítim.

Article 25
Per a l'acompliment de les seves finalitats, l'Institut

comptarà amb els recursos econòmics següents:
a) Les aportacions inicials que es confereixin a l'Insti¬

tut per l'Ajuntament.
b) Les aportacions que l'Ajuntament consigni anual¬

ment en els seus pressupostos en relació amb la
prestació efectiva dels serveis establerts en el Contrac¬
te Programa amb l'Ajuntament.

c) Les subvencions i aportacions de l'Estat, la Gene¬
ralitat i altres Entitats públiques o de particulars.

d) Els ingressos que obtingués per la prestació dels
serveis a què es refereix l'article 4. 1 d) d'aquests Esta¬
tuts.

e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
f) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de confor¬

mitat amb la normativa legal aplicable.

Article 26
La prestació dels serveis d'estudis, d'assessorament

i d'assistència tècnica a d'altres organismes o entitats
públiques o privades, a què es refereix l'article 4. 1 d)
esmentat, donarà lloc a les contrapartides econòmiques
corresponents, que tindran la consideració de preus,
sotmesos a les prescripcions civils i mercantils.

Article 27
D'acord amb el seu caràcter comercial, la contracta¬

ció d'aquest organisme autònom es regirà per les
regles següents:

a) Els constractes d'obres i serveis de primer establi¬
ment, de reforma o de gran reparació s'efectuaran en
règim de contractació administrativa.

b) Els contractes d'obres i serveis consistents en

reparacions menors, conservació i manteniment, els
contractes d'assistència tècnica, i els de subministra¬
ments i adquisicions de béns s'efectuaran en règim de
dret privat.

c) Per a la determinació de la classe d'obra o servei
de què es tracti, es remetrà a les definicions donades
per l'article 57 del Reglament General de Contractació o
la norma que el substitueixi.

Article 28
1. El pressupost de l'Institut serà proposat inicial¬

ment pel Consell General i tramès a l'Ajuntament abans
del 15 de setembre de cada any, juntament amb la
documentació que es detalla en la normativa vigent
sobre Hisendes Locals.

2. Anualment, elaborarà un pressupost d'explotació i
de capital, el qual ha de contenir:

a) Un estat de recursos, amb les avaluacions cor¬
responents per a l'exercici.
b) Un estat de dotacions, amb l'avaluació dels medis

necessaris per desenvolupar les seves activitats durant
l'exercici.

Aquestes dotacions es classifiquen en:
1. Estimatives, les quals recullen variacions d'actiu i de

passiu i les existències de magatzem.
2. Limitatives, les destinades a remuneracions del per¬

sonal, les destinades a les subvencions corrents i les
destinades a despeses de capital.
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3. Ampliables, les determinades en funció dels recur¬
sos efectivament obtinguts.

Article 29
1. La fiscalització de la gestió econòmico-financera

correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, qui
podrà delegar les seves funcions en un funcionari
municipal amb la titulació adequada.

2. La intervenció de l'Institut s'efectuarà mitjançant el
control financer que preveu l'ordenament pressupostari.

3. Les operacions recollides en el compte d'opera¬
cions comercials no estaran sotmeses al règim de
limitacions establert per als crèdits inclosos en l'estat de
despeses del pressupost.

Article 30
Els fons de l'Institut seran custodiats per la Tresoreria

Municipal, directament o en comptes corrents bancaris,
degudament intervinguts, oberts a nom de l'Institut.

Article 31
La comptabilitat es desenvoluparà de manera que

permeti l'estudi dels costos i rendiments del servei i
s'efectuarà amb independència de la general de l'Ajun¬
tament. En tot cas, estarà sotmesa al règim de compta¬
bilitat pública, en els termes establerts per les normes
vigents.

Article 32
1. La liquidació dels pressupostos, informada per la

Intervenció, serà proposada pel Consell General i trame¬
sa a l'Ajuntament per a la seva aprovació pel President
de la Corporació.

2. Els estats i comptes anuals seran lliurats i propo¬
sats inicialment pel Consell General i seran tramesos a
l'Ajuntament als efectes establerts en l'article 193 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre.

TÍTOL QUART DEL PERSONAL I L'ORGANITZACIÓ

Article 33
1. L'Institut disposarà del personal necessari per a

l'acompliment de les seves comeses i la seva plantilla
màxima pressupostària serà determinada pel Consell
General i aprovada per l'Ajuntament.

2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran
establerts i modificats atenent els principis d'eficiència,
d'economia i de racionalització de recursos.

3. Les places esmentades seran cobertes:
a) Pel personal laboral que l'Ajuntament li adscrigui,

respecte el qual s'aplicarà el mecanisme de successió
d'empresa, en els termes de la legislació laboral vi¬
gent.
b) Pel personal funcionari que l'Ajuntament II adscri¬

gui. Aquest personal passarà a tenir la condició de
personal funcionari de l'Institut Municipal d'Informàtica,
sense minva del seu caràcter estatutari.

c) Pel personal contractat per l'Institut, sota règim de
dret laboral. En la contractació del personal de plantilla
s'observaran les normes constitucionals d'igualtat, de
mèrit i de capacitat, com també la de publicitat i les
legals desenvolupades a la seva empara.
La totalitat del personal al servei de l'Institut tindrà

caràcter de personal municipal.
4. Correspon a l'Institut la determinació i negocia¬

ció, quan sigui procedent, d'acord amb la legislació

aplicable i la relació d'ocupació existent en cada cas,
del marc laboral i les condicions de treball del conjunt
del personal a què es refereix l'apartat anterior, sens
perjudici de les directrius generals de política de perso¬
nal de l'Ajuntament per al conjunt de l'Administració
municipal.

TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM JURÍDIC

Article 34
Contra les decisions del Director, els interessats

podran recórrer en recurs d'alçada, i en el termini de
quinze dies davant el Consell General de l'Institut, la
resolució del qual esgotarà la via administrativa.

Article 35
Contra els acords del Consell General de l'Institut es

podrà interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia
en el termini d'un mes.

TÍTOL SISÈ. FACULTATS D'INTERVENCIÓ
I TUTELA DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 36
L'Ajuntament de Barcelona es reserva les facultats

d'Intervenció i tutela següents:
1. Correspondrà al Plenari de la Corporació l'aprova¬

ció de:

a) La plantilla pressupostària de personal i la relació
de llocs de treball; el règim general de retribucions i la
forma de contractació.

b) Els pressupostos de la Institució i els rendiments
de comptes anuals.

c) L'apel·lació al crèdit públic i l'emissió d'obliga¬
cions.

d) Les adquisicions, les alienacions, les cessions o
els gravàmens dels immobles que integrin el Patrimoni
propi de l'Institut, i les inversions en valors mobiliaris o la
seva alienació, si excedeixen del 10 % del pressupost
anual.

e) La memòria, el balanç i la comptabilitat anual.
f) La participació de l'Institut en consorcis i la consti¬

tució de societats mercantils, com també la participació
en d'altres ja constituïdes.
g) Els expedients d'iniciativa pública en l'activitat

econòmica als quals es refereix l'article 4. 1 d) d'a¬
quests Estatuts.

h) Les propostes de modificació dels Estatuts.
2. Correspondrà a l'Alcalde:
a) El nomenament i remoció dels Consellers i Direc¬

tor.

b) El coneixement dels assumptes que s'incloguin a
l'ordre del dia de les reunions del Consell General i els
seus acords corresponents.
A aquest efecte, el President trametrà a l'Alcaldia,

l'ordre del dia de les reunions del Consell amb setanta-
dues hores d'antelació, i els textos dels acords, en les
quaranta-vuit hores següents a la finalització del Con¬
sell.

Article 37
L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell General i dels

altres òrgans de govern quan consideri que recauen
sobre assumptes que no siguin de la seva competèn-
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eia, o bé siguin contraris als interessos generals de
l'Ajuntament, de l'Institut o constitueixin infracció mani¬
festa de les lleis.
b) Obtenir tota classe d'informes i de documents.
c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.

TÍTOL SETÈ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I EXTINCIÓ DE LA INSTITUCIÓ

Article 38
La modificació dels presents Estatuts haurà d'ajustar-

se als mateixos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 39
L'Institut s'extingirà per alguna de les causes se¬

güents:
a) Per decisió de l'Ajuntament, adoptada en sessió

plenària.
b) Per impossibilitat legal o material de portar a cap

els seys objectius.

Article 40
Al disoldre's la Institució, l'Ajuntament la succeirà

universalment i revertiran al patrimoni municipal tots els
béns, instal·lacions i serveis de la Institució. Tant els
funcionaris com el personal laboral provinents de l'Ajun¬
tament es reintegraran en aquest.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S'incorporen a l'Institut Municipal d'Informàtica el per¬
sonal i els béns actualment adscrits al Centre Ordinador
Municipal i al Centre de Cartografia Automàtica, de
l'Àrea d'Informació de Base.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mestrestant no es desenvolupin, d'acord amb allò
establert a l'article 33.4, els acords col·lectius propis de
l'Institut, s'entendran vigents, i d'aplicació els relatius al
personal municipal en el seu conjunt.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989
(Aprovades per acord del Consell Plenari, de 10 de novembre de 1989)

Annex núm. I

Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
461 8640 03.05 Transferències corrents 16.387.427
258 8640 03.05 Contractes de prestació de serveis 8.387.427
259 8640 03.05 Despeses especials de funcionament 8.000.000
258 1 450 04.03 222 Contractes de prestació de serveis (crèdit reconegut) 5.659.222'
258 1450 04.03 Contractes de prestació de serveis 5.659.222
472 1153 05.04 Altres transferències ' 2.000.000
259 1153 05.04 Despeses especials de funcionament 2.000.000
259 1153 01.01 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) .... 787.778
259 1153 01.01 Despeses especials de funcionament 787.778
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 309.344
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 309.344
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 500.000
259 7173 02.03 Despeses especials de funcionament 500.000
161 1153 01.06 Remuneracions personal laboral 502.200
181 1153 01.06 Assegurances socials 165.726
259 1153 01.06 Despeses especials de funcionament 667.926
258 1153 05.01 Contractes de prestació de serveis 750.000
259 3320 02.06 Despeses especials de funcionament 750.000
254 7180 00.07 Altre material inventariable 6.000.000
259 1110 00.05 Despeses especials de funcionament 6.000.000
471 1110 00.05 01 Transferències corrents 12.000.000
254 7180 00.07 Material tècnic i especial 392.120
221 6410 03.07 Lloguer de material tècnic 392.120
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament 802.155
221 6410 03.07 Lloguer de material tècnic 802.155
259 7180 00.07 Despeses especials de funcionament 460.000
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament 460.000
222 1153 02.01 Conservació i reparació ordinària d'immobles 883.890
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 883.890
125 3320 02.06 Altres remuneracions 1.298.039
259 3320 02.06 Despeses especials de funcionament 1.298.039
259 1153 05.10 Despeses especials de funcionament 2.000.000
259 7173 02.03 Despeses especials de funcionament 2.000.000
221 1123 01.08 Lloguers d'immobles 1.846.656
221 7173 02.03 Lloguers d'immobles 1.846.656
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258 1153 05.08 Contractes de prestació de serveis
259 3320 02.06 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 6540 02.05 Despeses especials de funcionament
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament
221 6410 03.07 Lloguers d'immobles
259 1123 01.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ....

259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1123 01.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ....

259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament
259 1123 01.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ....

259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1123 01.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ....

259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
272 1123 01.08 222 Equipament d'oficina (crèdit reconegut)
272 1123 01.08 Equipament d'oficina
254 7180 00.07 Material tècnic i especial
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament
483 5320 02.02 05 Transferències a famílies
311 1123 01.08 06 Interessos 2a Emissió Bons Ciutat de Barcelona (crèdit

reconegut) 10.221.101
311 1123 01.08 07 Interessos 3a Emissió Bons Ciutat de Barcelona 10.221.101
161115101.02 Remuneració personal laboral 346.682
181115101.02 Primes i quotes 110.938
254 1153 05.01 Material tècnic i especial 457.620
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 237.000
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 237.000
258 1153 05.09 Contractes de prestació de serveis 1.000.000
222 7130 00.08 Conservació i reparació d'immobles 4.699.467
272 7130 00.08 Equipament d'oficina 1.000.000
223 7130 00.08 Neteja, calefacció, ventilació 4.699.467

101.965.480 101.965.480

1.500.000
1.500.000

4.000.000
4.000.000

1.462.800
1.462.800

5.235.956
5.235.956

1.166.285
1.166.285

10.100.000
10.100.000

2.569.796
2.569.796

2.213.174
2.213.174

140.336
140.336

4.000.000
4.000.000

6.217.388
6.217.388

Annex núm. II
Partida Descripció Altes Baixes
664-7130-00.08-01 Adquisició gravats originals Pablo Picasso 7.840.000
639-7130-00.08-01 Pla de Museus 7.840.000
762-1123-01.08-01 Aportació Junta de Compensació urbanització Polígon 4

llevant sud 26.982.960
699-1123-01.08-01 Reconeixement de crèdit a determinar 26.982.060,
641-1110-00.09-01 Remodelació edifici Direcció Serveis CC 7.000.000
735-1110-00.09-01 Relacions cíviques 7.000.00Q

41.822.960 41.822.960

Annex núm. Ill

Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
125 1151 01.02 222 Retribucions complementàries (crèdit reconegut) 1.453.210
125 1151 01.02 Retribucions complementàries 1.453.210
258 6530 03.03 Contractes de prestació de serveis 24.030.569
257 1450 04.03 Subministrament d'electricitat 24.030.569
161 5320 02.02 Remuneracions personal laboral 5.112.807
181 5320 02.02 Primes i quotes 1.687.227
258 5320 02.02 Contractes de prestació de serveis 6.800.034
472 1153 01.07 06 Transferències corrents 23.650.000
161 1153 01.07 Remuneració personal laboral 13.566.000
259 1153 01.07 Despeses especials de funcionament 37.216.000
125 1151 01.02 Retribucions ordinàries 21.000.000
274 1153 01.04 Altre material inventariable 21.000.000
258 1153 05.01 Contractes de prestació de serveis 6.767.412
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258 1153 05.02 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.03 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.04 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.05 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.06 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.07 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.08 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.09 Contractes de prestació de serveis
258 1153 05.10 Contractes de prestació de serveis
258 6530 03.03 Contractes de prestació de serveis
242 7130 00.08 222 Dietes i locomoció (crèdit reconegut)
258 7130 00.08 222 Contractes de prestació de serveis (crèdit reconegut)
259 7130 00.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ..

242 7130 00.08 Dietes i locomoció
258 7130 00.08 Contractes de prestació de serveis
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament
181 1123 01.08 Primes i quotes
161 1123 01.08 Remuneració personal laboral
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1123 01.08 222 Despeses especials de funcionament (crèdit reconegut) ..

259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
422 1153 01.03 Aportació a serveis autònoms (ICB)
211 1153 01.04 Material d'oficina
233 1153 01.04 Transports i comunicació
234 1153 01.04 Serveis de comunicació
251 1153 01.04 Vestuari i equip personal
254 1153 01.04 Material informàtic
255 1153 01.04 Lloguer material tècnic
259 1153 01.04 Despeses especials de funcionament
262 1153 01.04 Conservació maquinària i instal·lacions
263 1153 01.04 Conservació d'altres inversions
271 1153 01.04 Mobiliiari
272 1153 01.04 Equipament d'oficina
273 1153 01.04 Utillatges i eines
274 1153 01.04 Altre material inventariable
161 1153 01.07 Remuneració personal laboral
259 1153 05.04 Despeses especials de funcionament
161 1153 01.07 Remuneració personal laboral
259 1153 05.02 Despeses especials de funcionament
161 3320 02.06 Remuneració personal laboral
181 3320 02.06 Primes i quotes
258 5320 02.02 Contractes de prestació de serveis
482 6410 03.02 03 Ajuts a l'estudi
222 6410 03.02 Conservació i reparació ordinària d'immobles
461 1450 04.03 Aportació a Empreses Municipals
274 1450 04.03 Altre material inventariable
262 5320 02.02 222 Reparació de maquinària i instal·lacions (crèdit reconegut)
272 5320 02.02 222 Equipament d'oficina (crèdit reconegut)
274 5320 02.02 222 Altre material inventariable (crèdit reconegut)
258 5320 02.02 Contractes de prestació de serveis
161 3320 02.06 Remuneració personal laboral
181 3320 02.06 Primes i quotes
223 3320 02.06 Neteja, calefacció, ventilació
161 1153 05.07 Remuneració personal laboral
181 1153 05.07 Primes i quotes
258 1153 05.07 Contracte de prestació de serveis
161 1153 01.07 Remuneració personal laboral
252 5320 02.02 Manutenció de persones
274 1123 01.08 Altre material inventariable
273 5320 02.02 Parament, utillatge, eines
258 1450 04.03 222 Contractes de prestació de serveis (crèdit reconegut)
258 1450 04.03 Contractes de prestació de serveis
254 7180 00.07 Material tècnic i especial
259 1153 04.01 Despeses especials de funcionament
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament
274 7130 00.08 Altre material inventariable
422 7130 00.08 Aportació a IBME

9.847.119
7.800.106
5.129.647
5.912.563
6.083.195
7.615.082
7.897.550
6.933.488
10.173.838

194.183
3.394.905
4.040.198

1.086.743
3.396.072

2.438.206

47.919.095

40.758

180.056

639.506
211.030

4.553.250

4.154.641

974.847
65.541

2.460.864

1.145.000
377.850

3.444.657
1.089.588

250.422

395.000

2.308.694

1.888.241

495.033
913.508

4.560.238

74.160.000

194.183
3.394.905
4.040.198

4.482.815

2.438.206

122.646
200.000
19.242
25.000

18.555.304
7.526.909
16.813.245
3.098.520
100.000
1.648

37.920
300.000

1.118.661

40.758

180.056

850.536

4.553.250

4.154.641

3.50T.252

1.522.850

4.534.245

250.422

395.000

2.308.694

1.888.241
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255 7130
233 7130
271 7130
272 7130
211 7130
258 7130
258 1153
259 3320
258 1153
259 3320

00.08
00.08
00.08
00.08
00.08
00.08
05.01
02.06
05.10
02.06

Annex núm. IV
Partida
732-1153-01.03-01
666-1153-01.04-01
666-1153-01.04-03
666-1153-01.04-04
666-1153-01.04-05
666-1153-01.04-06
666-1153-01.04-07
699-1153-01.06-01

Lloguer de material
Servei de transports
Mobiliari
Equipament d'oficina
Despeses d'oficina
Contractes de prestació de serveis ...

Contractes de prestació de serveis ...

Despeses especials de funcionament
Contractes de prestació de serveis ...

Despeses especials de funcionament

545.447
300.180
400.000

1.804.561
369.971

2.548.620

2.517.530

1.500.000
261.295.469 261.295.469

2.517.530

1.500.000

Descripció Altes
Aportació capital a l'IMIC (ICB) 123.907.724
Adquisició micros personals
Noves unitats cinta cartutx

Adquisició impressora làser
Software complementari
Processador comunicacions
Adquisició unitats magatzem disc
Inversions a determinar

Baixes

4.600.042
994.530

13.438.560
15.413.600
9.040.960
420.032

80.000.000

123.907.724 123.907.724

Annex núm. 1/
Partida
611-6410-03.04-01
666-1153-01.09-03

Descripció
Compra de sòl
Adquisició equip informàtic

Altes
3.000.000

3.000.000

Baixes

3.000.000
3.000.000

CORRECCIÓ D'ERRADES El número 34 d'aquesta
Gaseta Municipal corresponent al dia 30 d'octubre
proppassat, en les pàgines 1371 a 1378, per error,
publicà íntegre el Pla d'Equipaments de Benestar Social
dels Districtes com a aprovat per acord de la Comissió
de Govern, de 15 de setembre de 1989, quan en tal
sessió -com consta a la pàgina 1355 d'aquell mateix
número, on es transcriu l'acta de l'esmentada sessió-
només fou objecte d'aprovació la distribució de les
Inversions que és la següent:

PROGRAMA D'INVERSIONS D'EQUIPAMENTS DE
BENESTAR SOCIAL CORRESPONENT A L'ANY 1989:
DISTRIBUCIÓ PER DISTRICTES I EQUIPAMENTS

CC Raval Sud, 50.000.000
CC Barceloneta, 65.000.000
CC Gòtic (Pati Llimona) 60.000.000
CC Casc Antic (Casal Infantil), 10.000.000
Districte de Ciutat Vella: 185.000.000
Biblioteca Joan Miró, 40.000.000
Districte de l'Eixample: 40.000.000
CC Poble Sec 60.000.000
CC Hostafrancs, 25.000.000
Districte de Sants-Montjüíc: 85.000.000
CC Les Corts (carrer de Masferrer), 40.000.000
Districte de Les Corts: 40.000.000
CC del Coll-Vallcarca (Edifici Bruguera), 55.000.000
CC de Gràcia (Casal d'Avis), 25.000.000
Districte de Gràcia: 80.000.000

CC de la Teixonera (carrer d'Arenys), .. 30.000.000
CC Carmel-Muntanya (carrer dels San¬
tuaris), 35.000.000
CC Montbau-Sant Genis (Casa Groga), . 35.000.000
Districte d'Horta-Guinardó: 100.000.000

CC Turó-Vilapicina, 30.000.000
CC Ciutat-Meridiana 15.000.000
CC Roquetes-Verdum, 40.000.000
CC Guineueta-Ramón Albó (subseu), .. 30.000.000
Ateneu Nou Barris 35.000.000
Masia Can Basté 40.000.000
Districte de Nou Barris: 190.000.000
Casal d'Avis Sant Andreu, 15.000.000
Casal de Joves de Sant Andreu, 17.000.000
Casal de Joves de Congrés, 12.000.000
CSS Bon Pastor 14.000.000
Casal d'Avis Baró de Viver 8.000.000
C Cultural carrer de Cinca, 14.000.000
Districte de Sant Andreu: 80.000.000
CC de Poble Nou (Edifici Càtex) 100.000.000
CC Besòs 50.000.000
Casal d'Avis La Pau 20.000.000
Casal d'Avis Verneda Alta, 20.000.000
CSS del Clot (Passatge Vintró) 10.000.000
Districte Sant Martí: 200.000-000
Total 1.000.000.000

Conseqüentment, en aquest sentit queda substituït i
rectificat l'esmentat text, que figurava a les pàgines
1371 a 1378.
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Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989

(Aprovades per decret de l'Alcaldia, de 23 de novembre de 1989)

Annex núm. 1
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
261 6540 02.05 Reparació de vehicles 1.200.000
254 6540 02.05 Material tècnic 1.200.000
482 6540 02.05 01 Beques i premis 9.208.000
471 6540 02.05 01 Entitats que col·laboren amb la salut pública 9.208.000
21T 6540 02.05 Material d'oficina 1.900.000
223 6540 02.05 Neteja, calefacció, ventilació 598.000
234 6540 02.05 Serveis de comunicacions 250.000
262 6540 02.05 De maquinària i instal·lacions 1.834.000
222 6540 02.05 Conservació d'immobles 3.205.000
272 6540 02.05 Equipament d'oficina 1.377.000
259 1153 02.01 Despeses especials de funcionament 699.257
211 1153 02.01 Despeses d'oficina 130.000
241 1153 02.01 Dietes membres Corporació 100.000
242 1153 02.01 Dietes i locomoció 300.000
254 1153 02.01 Material tècnic i especial 150.000
271 1153 02.01 Mobiliari 14.671
272 1153 02.01 Equipament d'oficina 4.586
234 1123 01.08 Serveis de comunicació 16.400
254 1153 05.10 Material tècnic i especial 16.400
271 1153 01.09 Mobiliari 55.000
211 1153 01.09 Despeses d'oficina 55.000
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament 891.008
259 1153 01.06 Despeses especials de funcionament 891.008
261 1153 01.09 Reparació i conservació de vehicles 233.000
251 1153 01.09 Vestuari del personal 233.000
222 1153 05.07 Conservació i manteniment 10.000.000
259 1153 05.07 Despeses especials de funcionament 2.400.000
211 1153 05.07 Despeses d'oficina 500.000
242 1153 05.07 Locomoció del personal 400.000
251 1153 05.07 Vestuari 100.000
252 1153 05.07 Manutenció de persones 400.000
254 1153 05.07 Material tècnic 600.000
255 1153 05.07 Lloguer de material 400.000
258 1153 05.07 Contractes prestació de serveis 10.000.000
258 1153 05.01 Contractes prestació de serveis 1.144.757
221 1153 05.01 Lloguers 34.757
241 1153 05.01 Membres de la Corporació 1.110.000
274 1153 05.02 Material inventariable 1.400.000
242 1153 05.02 Dietes, locomoció personal 250.000
255 1153 05.02 Lloguers material tècnic 650.000
258 1153 05.02 Contractes prestació de serveis 1.200.000
211 1153 05.02 Despeses d'oficina 600.000
262 1153 05.02 Conservació i reparació de maquinària 1.400.000
2/2 1153 05.02 Equipament d'oficina 1.500.000
222 1153 05.02 Conservació i reparació d'immobles 300.000
223 1153 05.02 Neteja, calefacció, ventilació 700.000
2/1 1153 05.02 Mobiliari 2.500.000
252 1153 05.02 Manutenció de persones 3.500.000
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 78.690
259 1441 04.02 Despeses especials de funcionament 78.690
234 1123 01.08 Serveis de comunicacions 39.842
234 1153 05.02 Serveis de comunicacions 39.842
234 1123 01.08 Serveis de comunicacions 11.648
234 1153 05.02 Serveis de comunicacions 11.648
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259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 1.000.000
259 1153 05.06 Despeses especials de funcionament 1.000.000
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 10.000.000
211 1151 00.06 Despeses d'oficina 4.000.000
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament 1.000.000
272 1151 00.06 Equipament d'oficina 1.000.000
291 1151 00.06 Serveis de nova creació 4.000.000
259 1153 05.10 Despeses especials de funcionament 1.162.635
211 1153 05.10 Despeses d'oficina 740.171
242 1153 05.10 Locomoció, dietes personal 322.464
251 1153 05.10 Vestuari i equip personal 100.000
259 1153 02.01 Despeses especials de funcionament 22.350.000
291 1153 02.01 Serveis de nova creació 22.350.000
242 8640 03.05 Dietes, locomoció personal 225.000
234 8640 03.05 Serveis de comunicacions 200.000
211 8640 03.05 Despeses d'oficina 425.000
259 6530 03.03 Despeses especials de funcionament 1.200.000
255 6530 03.03 Lloguer de material tècnic 1.200.000
262 1450 04.03 Conservació i reparació de maquinària 2.500.000
254 1450 04.03 Material tècnic i especial 2.500.000
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament 5.894.000
251 7130 00.08 Vestuari i equip personal 5.894.000
222 1153 05.04 Conservació d'edificis 1.000.000
257 1153 05.04 Subministrament electricitat 1.000.000
262 1450 04.03 Conservació i reparació de maquinària 3.200.000
254 1450 04.03 Material tècnic i especial 3.200.000
257 6530 03.03 Subministrament d'aigua 40.000.000
223 6530 03.03 Despeses d'immobles 40.000.000
271 5320 02.02 Mobiliari d'oficina 3.311.747
274 5320 02.02 Material inventariable 506.905
272 5320 02.02 Equipament d'oficina 1.450.000
273 5320 02.02 Parament i utillatge 2.368.652
291 1110 00.09 Serveis de nova creació 3.281.264
222 1110 00.09 Conservació i reparació d'immobles 3.000.000
272 1110 00.09 Equipament d'oficina 281.264
254 1153 05.05 Material tècnic i especial 350.000
259 1153 05.05 Despeses especials de funcionament 3.299.000
258 1153 05.05 Contractes prestació de serveis 3.649.000
271 1153 05.10 Mobiliari 1.579.178
255 1153 05.10 Lloguer material tècnic 114.765
258 1153 05.10 Contractes prestació de serveis 1.126.328
251 1153 05.10 Vestuari i equipament 38.085
254 1153 05.10 Material tècnic i especial 300.000
211 7171 03.06 Despeses d'oficina 3.299.897
251 7171 03.06 Vestuari i equip 203.287
256 7171 03.06 Carburant i materies auxiliars 3.890.312
261 7171 03.06 Conservació i reparació de vehicles 14.284
263 7171 03.06 Conservació i reparació d'altres inversions 15.848.540
274 7171 03.06 Altre material inventariable 5.097.321
258 7171 03.06 Contractes prestació de serveis 28.353.641
271 1123 01.08 Mobiliari 1.500.000
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament 1.500.000
259 7171 03.06 Despeses especials de funcionament 3.783.940
222 7171 03.06 Conservació i reparació d'immobles 130.528
233 7171 03.06 Servei de transport 492.790
234 7171 03.06 Servei de comunicacions 15.180
242 7171 03.06 Dietes locomoció 1.276.483
262 7171 03.06 Conservació i reparació de maquinària 1.868.959
259 1110 00.02 Despeses especials de funcionament 1.200.000
271 1110 00.02 Mobiliari 800.000
274 1110 00.02 Material inventariable 400.000
271 1153 05.10 Mobiliari 2.032.695
272 1153 05.10 Equipament d'oficina 1.088.905
274 1153 05.10 Material inventariable 917.500
242 1153 05.10 Locomoció personal 26.290
242 1110 00.04 Dietes locomoció 1.000.000
259 1110 00.04 Despeses especials de funcionament 1.000.000
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255 7171
261 7171
221 7171
223 7171
234 7171
272 1151
211 1151
255 1151
251 1151
258 1151
259 1151

03.06
03.06
03.06
03.06
03.06
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02

Annex núm. 2
Partida
649-1153-05.07-03
639-1153-05.99-01

Annex núm. 3
Partida
649-1153-05.03-02
639-1153-05.99-02

Annex núm. 4
Partida
639-7130-00.08-01
641-7130-00.08-06

Annex núm. 5
Partida
649-1153-05.08-03
639-1153-05.99-01

Annex núm.
Partida
649-1153-05.
649-1153-04.
649-1153-05.
649-1153-05.
649-1153-05,
649-1153-05.
649-1153-05,
639-1153-05.

6

01-03
05-03
04-04
05-02
09-03
03-03
03-04
99-01

Lloguer material tècnic
Conservació i reparació de vehicles ..

Lloguer d'immobles
Neteja, calefacció, ventilació
Servei de comunicacions
Material inventariable
Despeses d'oficina
Lloguer material tècnic
Vestuari i equip
Contractes de prestació de serveis ...

Despeses especials de funcionament

Descripció
Obres seu Districte Horta-Guinardó
Serveis descentralitzats Guàrdia Urbana i seu de Districte

Descripció
Equipaments Benestar Social Sants-Montjuïc
Equipaments Benestar Social

Descripció
Altes noves construccions o ampliacions
Museu de Zoologia

Descripció
Obres seu Districte Nou Barris
Serveis descentralitzats Guàrdia Urbana i seu del Districte

203.736
878.418

916.126
112.333
53.695

990.000
500.000
119.000

1.100.000
180.280.761 180.280.761

1.609.000

1.100.000

Altes
35.000.000

35.000.000

Altes
85.000.000

85.000.000

Altes
1.642.888

1.642.888

Altes
63.000.000

63.000.000

Descripció
Obres seu Districte Ciutat Vella
Obres seu Districte Les Corts
Obres seu Guàrdia Urbana Districte Les Corts
Obres seu Districte Sarrià-Sant Gervasi
Obres seu Districte Sant Andreu
Obres seu Districte Sants-Montjuïc
Obres caserna Guàrdia Urbana Districte Sants-Montuïc ....

Serveis descentralitzats Guàrdia Urbana i seu de Districte

Baixes

35.000.000
35.000.000

Baixes

85.000.000
85.000.000

Baixes

1.642.888
1.642.888

Baixes

63.000.000

63.000.000

Altes Baixes
20.000.000
15.000.000
42.000.000
10.000.000
25.000.000
22.000.000
34.000.000

168.000.000

168.000.000 168.000.000

Annex núm. 7
Partida
649-1153-05.10-03
639-1153-05.99-01

Descripció
Obres seu Districte Sant Martí
Serveis descentralitzats Guàrdia Urbana i seu de Districte

Altes
33.000.000

33.000.000

Baixes

33.000.000
33.000.000
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Annex núm. 8
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.02-03 Obres seu Districte l'Eixample 80.000.000
649-1153-05.02-04 Obres caserna Guàrdia Urbana Example 52.000.000
639-1153-05.99-01 Serveis descentralitzats Guàrdia Urbana i seu de Districte .. 132.000,000

132.000.000 132.000.000
(Réf. EF-1416)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 4. Les Corts

Sessió del 9 de novembre de 1989

Aprovar Yacta de la sessió anterior.
Aprovar el Reglament intern del Districte de Les

Corts.
Quedar assabentat dels acords següents presos per

la Regidora-Presidenta:
Acceptar el Projecte d'arranjament del carrer de la

Caravel·la Pinta, redactat per la Unitat Operativa de
Projectes, Obres i Elements Urbans.
Acceptar l'Estudi de detall de la finca dels carrers de

Panamà i Abadessa Olzet, redactat per l'arguitecte Sr.
Jordi Font i Bel.
Adjudicar les obres del Projecte d'arranjament del

parterre situat al carrer de Trias i Giró, entre els carrers
d'Alfambra i Joan Obiols, costat mar, a l'empresa
Acycsa, per un import de 2.063.728 pessetes.
Aprovar la contractació directa mitjançant concur¬

rència d'ofertes de les obres d'adequació de la planta
somisoterrània del carrer de Masferrer, núms. 33-35 per
a Escola d'Adults.
Acceptar la part del Pla Especial d'assignació d'usos

i volums de l'illa compresa entre els carrers d'Alfambra,
Trias i Giró, Joan Obiols, Jordi Girona, Tinent Coronel
Valenzuela i l'avinguda de la Diagonal, redactat per
l'arquitecte Sr. G. Giráldez Davila, que no requereix els
informes de l'Àrea de Transports i Circulació respecte
als aparcaments i de l'Àrea de Projectes i Obres sobre
la «Urbanització del parc urbà», condicionant la resta a
la solució que aportin els informes de les esmentades
Àrees.
Acceptar l'Estudi de detall Diagonal/Sarrià, SA, de

l'illa limitada per l'avinguda de la Diagonal, carrer d'A¬
gustina Saragossa, i avinguda de Sarrià, redactat pels
arquitectes Srs. JM Fargas i Falp i E. Tous i Carbó, amb
el compromís que els promotors urbanitzin, cedeixin i
es facin càrrec de la conservació.
Quedar assabentat de la comunicació per part de la

Comissió d'Urbanisme de Catalunya de l'aprovació de-
fintiva del Pla Especial d'Ordenació de la super illa de
Diagonal.
Quedar assabentat de la comunicació per part de la

Comissió d'Urbanisme de Catalunya de l'aprovació de¬
finitiva del Programa d'Actuació Urbanística del Sector
Noroest de Pedralbes.
Instara l'Ajuntament per tal que reclami a la Diputació

l'obertura immediata de les zones verdes de la Materni¬
tat i eixampli el carrer de la Maternitat comptant amb les
corresponents cessions de terrenys per part del CF
Barcelona i la Diputació.
Quedar assabentat de les activitats industrials, multes

per infracció de diverses ordenances, multes per infrac¬
ció d'ordenances de sanitat, relació de decrets d'ins¬
pecció d'obres menors, guals, vetlladors i fitons.
Adjudicara Park Comercial, SA, el contracte relatiu a

les obres d'adequació del local de planta semisoter-
rània del carrer de Masferrer, núms. 33-35, per a l'Es¬
cola d'Adults, per un import de 30.930.320 pessetes,
que suposa una baixa sobre el tipus de licitació d'un
0,70 %.
Adjudicar directament a Tracción y Transporte, SA,

(Tracsa) per haver quedat deserta la licitació, el contrac¬
te relatiu a les obres de pavimentació i enllumenat del
carrer de Joan d'Alòs, entre l'avinguda de Pearson i el
tram pavimentat, per un import de 10.458.000 pesse¬
tes, que suposa una baixa sobre el tipus de licitació
d'un 0,009 %.
Subvencions
Subvencionar per a esports, Club de Voley Les

Corts, 80.000 pessetes; Club Gimnàs Koryo, 50.000
pessetes i Associació Sòciomotriu Les Corts, 105.000
pessetes.
Subvencionar per a cultura, Veïns del carrer de Coll-

blanc, 30.000 pessetes i Comissió de Festes del Barri
de la Mercè, 80.000 pessetes.
Subvencionar per a joventut, Escola Bressol Xiroi,

100.000 pessetes.
Aprovar, segons preveu el Reglament de Constitució

del Consell Escolar Municipal i dels Consells Escolars
de Districte, les escoles que formaran part del Consell
Escolar del Districte: Escola de Magisteri, Escoles Bres¬
sol Públiques, Banda del Pare Manyanet, Escola d'Ini¬
ciació Esportiva, Institució Pere Tarrés i Consell de la Jo¬
ventut.
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Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 28 de setembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat i ratificar les següents resolucions

de la Presidència:
Aprovar el plec de condicions relatiu al subministra¬

ment de mobiliari del Centre Cívic del Guinardó, auto¬
ritzaria despesa de 675.472 pessetes, aplicar l'esmen¬
tada despesa a la partida 271.115.30, programa 018.1
del pressupost de 1989; declarar l'excepció licitatòria,
adjudicara l'empresa Desmon, SA, el subministrament
del mobiliari del Centre Cívic del Guinardó, i requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini dels
deu dies següents al d'aquesta notificació, presenti el
document acreditatiu h'haver constituït la garantia defi¬
nitiva per l'import de 27.018 pessetes, i desgini el seu
representat legal, per tal que, en el dia i l'hora que se li
notifiqui, pugui formalitzar el contracte corresponent.
Autoritzar la despesa de 191.988 pessetes, amb

càrrec a la partida 274.115.30, programa 016.0, del
vigent pressupost; encarregar a l'empresa Digec, SA, el
subministrament de la Gran Enciclopèdia Catalana i un
Aties Universal Català per a la biblioteca auxiliar de
l'arxiu del Districte d'Horta-Guinardó, per l'import es¬
mentat.

Autoritzar la despesa de 229.166 pessetes, amb
càrrec a la partida 274.115.30, programa 016.0 del
vigent pressupost; encarregar a l'empresa Abacus,
SCL, el subministrament de fons bibliogràfics destinats
a la biblioteca auxiliar de l'arxiu del Districte, per l'import
esmentat.
Autoritzar la despesa de 32.000 pessetes, amb càr¬

rec a la partida 211.115.30, programa 016.0 del vigent
pressupost; encarregar a l'empresa Avenç, SA, el sub¬
ministrament d'una col·lecció completa i enquaderna-
ment d'11 volums, per l'import esmentat.
Autoritzar la despesa de 577.920 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 274.115.30, programa
016.0 del pressupost de 1989, declarar l'excepció lici¬
tatòria, i adjudicar a l'empresa Industria Electrónica de
Comunicacions, SA (Indelec), el subministrament d'un
telèfon mòbil automàtic destinat al cotxe oficial del
Regidor-President del Districte d'Horta-Guinardó.
Autoritzar la despesa de 500.000 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.01.115.30, pro¬
grama 015.1, del pressupost de 1989, i encarregar a
l'empresa Suministros, Instalaciones y Mantenimiento,
SA (Simsa), el subministrament de diversos materials de
construcció.
Autoritzar la despesa de 19.757 pessetes, amb càr¬

rec a la partida 211.115.30, programa 016.0 del vigent
pressupost; encarregar a l'empresa Canon España, SA,
el subministrament de 20 capses de cintes correctores
AP01, per l'import esmentat.
Autoritzar la despesa de 52.539 pessetes, amb càr¬

rec a la partida 254.115.30, programa 016.0 del vigent
pressupost; encarregar a l'empresa Jaime Corbella i
Campi, el subministrament de dues pissarres i accesso¬
ris corresponents per a l'arxiu del Districte, per l'import
esmentat.

Autoritzar la despesa de 2.000.000 de pessetes,

aplicar l'esmentada despesa a la partida 259.115.30,
programa 151.0 del pressupost de 1989, i encarregar a
l'empresa Focus, Serveis Teatrals, el subministrament
de material d'infrastructura per als espectacles i actes
diversos durant el període comprès entre l'1 de gener i
el 30 de juny de 1989.
Autoritzar la despesa de 571.552 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.115.30, programa
015.1 del pressupost de 1989, i encarregar a l'empresa
Frontilax, SA, el sopar de cloenda del seminari Restau¬
ració de Jardins Històrics.
Aprovar el plec de condicions relatiu a la contractació

d'ampliació de l'equip informàtic de la seu del Districte;
autoritzar la despesa de 2.062.555 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 649.01.115.30, pro¬
grama 017.1, del pressupost de 1989; declarar l'excep¬
ció licitatòria; adjudicar a l'empresa Wang España, SA,
l'ampliació del material esmentat i requerir l'empresa
adjudicatària per tal que en el termini dels deu dies
següents a la data d'aquesta notiticació presenti el
document acreditatiu d'haver constituït la garantia defi¬
nitiva per un import de 82.502 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 relatiu a la contractació

de l'estudi d'aprofitament d'energia solar al Centre Cívic
de la Casa Groga; autoritzar la despesa de 152.600
pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la partida
649.115.30, del pressupost de 1989; declarar l'excep¬
ció licitatòria i adjudicar a l'empresa Ecotecnia, SA, el
contracte per a l'estudi esmentat.
Aprovar el plec de condicions relatiu als treballs de

reparació de la coberta social i bancs d'obra del Polígon
Ramon Casellas; autoritzar la despesa de 2.500.000
pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la partida
649.01.115.30, programa 017.1, del pressupost de
1989, declarar l'excepció licitatòria; adjudicar a l'empre¬
sa Constraula, SA, els treballs esmentats, i requerir a
l'empresa adjudicatària per tal que en el termini dels
deu dies següents a la data d'aquesta notiticació pre¬
senti el document acreditatiu d'haver constituït la garan¬
tia definitiva per un import de 100.000 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.
Autoritzar la despesa de 200.000 pessetes; aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30, programa
015.1 del pressupost de 1989, i adjudicara l'empresa
Industrias Químicas Scharlau, SA, el subministrament
de material divers per al taller d'estucadors (terres de
colors).
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'adjudicació

dels treballs a fer a les escoles del Districte, autoritzar la
despesa de 4.388.063 pessetes; aplicar l'esmentada
despesa a la partida 222.115.30 del pressupost de
1989; declarar l'excepció licitatòria, adjudicara l'empre¬
sa Agustín Hernández i Benito, els esmentats treballs, i
requerir a l'empresa adjudicatària per tal que en el
termini dels deu dies següents a la data d'aquesta
notificació presenti el document acreditatiu d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 175.522
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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
4.609.163 pessetes, amb càrrec a la partida 222.115.30
del sector 05.07 per fer front a les despeses que es
derivin del petit manteniment dels col·legis públics,
edificis administratius i de serveis personals del Districte
d'Horta-Guinardó.
Aprovar el plec de condicions relatiu als treballs de

recobriment asfàltic del carrer de la Poesia, entre els
carrers de Vayreda i el mateix carrer de la Poesia;
autoritzar la despesa de 2.917.100 pessetes, aplicar
l'esmentada despesa a la partida 649.01.115.30, pro¬
grama 017.1, del pressupost de 1989; declarar l'excep-
ció 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 a la data d'aquesta notiticació presenti el
document acreditatiu d'haver constituït la garantia defi¬
nitiva per un import de 116.684 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 164.300 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.115.30, programa
015.1 del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Ignasi Tebe i Morera, la publicació d'una memòria
resum anual per informar gràficament del funcionament
de l'escola-taller Parc del Laberint,
Autoritzar la despesa de 145.600 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 259.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Arredare, SA, el disseny de fulletons, carpetes i posters,
com també l'edició de la memòria on es recolliran
difererents ponències sobre restauració de jardins histò¬
rics. Autoritzar la despesa de 531.072 pessetes, aplicar
l'esmentada despesa a la partida 259.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Ereos, SA de Seguros i Reaseguros, una pòlissa d'as¬
segurança als alumnes becaris de l'escola.
Autoritzar la despesa de 365.127 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Transfel, SA, el subministrament de material divers de
construcció.
Autoritzar la despesa de 387.297 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 254.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Ferreteria Pagès, el subministrament de material divers
de ferreteria.
Autoritzar la despesa de 400.000 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 222.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Joaquim Maria Garcia i Mestre, el subministrament de
material divers de paleta.
Autoritzar la despesa de 534.882 pessetes, aplicar

l'esmentada despesa a la partida 223.115.30, programa
015.1, del pressupost de 1989, i encarregarà l'empresa
Feines de Casa, SC, les tasques de neteja durant 9
mesos, del mes de març fins al mes de desembre de
1989.
Autoritzar la despesa de 236.712 pessetes, aplicar

I esmentada despesa a la partida 649.115.30, programa
017.1, del pressupost de 1989, i encarregar a l'empresa
Spert, SA, el subministrament i la instal·lació de la
retolació a la nova seu del Districte.
Aprovar el plec de condicions relatiu a la contractació

dels treballs de delineació de projectes d'obres, auto¬

ritzaria despesa de 252.000 pessetes; aplicar l'esmen¬
tada despesa a la partida 649.01.115.30, programa
017.1, del pressupost de 1989 i encarregar a Antonio
Tarifa i Cano, els treballs esmentats.
Aprovar el plec de condicions relatiu a l'equipament

d'ampliació del mobiliari del Districte d'Horta-Guinardó,
autoritzar la despesa de 2.263.894 pessetes; aplicar
l'esmentada despesa a la partida 649.01.115.30, pro¬
grama 017.1, del pressupost de 1989 / declarar l'excep¬
ció licitatòria, adjudicar a l'empresa Idea Mueble, SA,
l'equipament d'ampliació de mobiliari i requerir l'empre¬
sa adjudicatària per tal que, en el termini dels deu dies
següents al d'aquesta notificació, presenti el document
acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 90.556 pessetes i designi el seu representant
legal a fi que, en el dia i l'hora que se li indiqui, pugui
formalitzar el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a les obres de

connexió elèctrica al Polisportiu del Carmel, del Districte
d'Horta-Guinardó, autoritzar la despesa de 3.841.955
pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la partida
649.115.30, programa 017.1, del pressupost de 1989;
declarar l'excepció licitatòria; adjudicara l'empresa Ma¬
nuel Pelegrín i Brunet, les obres esmentades, i requerir
a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini dels
deu dies següents al d'aquesta notificació, presenti el
document acreditatiu d'haver constituït la garantia defi¬
nitiva per un import de 153.678 pessetes i designi el
seu representant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li
indiqui, pugui formalitzar el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a les obres

d'enllumenat públic als carrers de Ventura Rodríguez i
Berruguete, Santa Rosalia, entre els carrers del General
Mendoza i Castellbisbal, Rembrant i l'esplanada del
Polígon Ramon Casellas, autoritzar la despesa de
2.635.292 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a la
partida 649.01.115.30, programa 017.1, del pressupost
de 1989; declarar l'excepció licitatòria; adjudicara l'em¬
presa Instalaciones i Montajes Eléctricos y Saneamien¬
to, SA, (Imes, SA), les obres esmentades, i requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini dels
deu dies següents al dia d'aquesta notificació, presenti
el document acreditatiu d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 105.412 pessetes i designi el
seu representant legal a fi que, en el dia i l'hora que se li
indiqui, pugui formalitzar el contracte corresponent.

Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 22.144
pessetes, constituïda a la Dipositaria municipal el 31 de
juliol de 1985, a favor de Mariano Martí i Querol per
respondre al compliment de la concessió administrativa
de l'ús i explotació del servei del Bar-Cafeteria del
Centre Cívic del Guinardó.
Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 63.400

pessetes, constituïda a la Dipositaria municipal el 25 de
maig de 1988, a favor de Muntatges Industrials Barcelo¬
na, SA, (Mibsa) per respondre al compliment del con¬
tracte de les obres elèctriques i lampisteria dels col·legis
i escoles municipals del Districte d'Horta-Guinardó.
Aprovar el plec de condicions relatiu a les obres

d'ubicació de jardineres i tanca de protecció a l'avingu¬
da de la Mare de Déu de Montserrat, entre els carrers
de Cartagena i de Telègraf; autoritzar la despesa de
3.941.480 pessetes, aplicar l'esmentada despesa a la
partida 649.01.115.30, programa 017.1, del pressupost
de 1989; declarar l'excepció licitatòria; adjudicara l'em¬
presa Ca n'Ensenya, les obres esmentades, i requerir
l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini dels
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deu dies següents al d'aquesta notificació, presenti el
document acreditatiu d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 157.659 pessetes i designi
el seu representant legal a fi que, en el dia i l'hora que
se li indiqui, pugui formalitzar el contracte corres¬
ponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a les obres

d'obertura del carrer de Cànoves; autoritzaria despesa
de 8.834.343 pessetes; aplicar l'esmentada despesa a
la partida 649.01.115.30, programa 017.1, del pressu¬
post de 1989; declarar l'excepció licitatòria; adjudicara
l'empresa Obras y Construcciones J. Guinovart, SA, les
obres esmentades, i requerir l'empresa adjudicatària
per tal que, en el termini dels deu dies següents al
d'aquesta notificació, presenti el document acreditatiu
d'haver constituït la garantia definitiva per un import de
353.374 pessetes i designi el seu representant legal a fi
que, en el dia i l'hora que se li indiqui, pugui formalitzar
el contracte corresponent.
Aprovar el plec de condicions relatiu a les obres de

pavimentació i clavegueram del carrer del Canigó, auto¬
ritzar la despesa de 8.834.343 pessetes; aplicar l'es¬
mentada despesa a la partida 649.01.115.30, programa
017.1, del pressupost de 1989; declarar l'excepció
licitatòria;adjudicar a l'empresa Construcciones y Obras
Públicas Civiles, SA, (Copcisa), les esmentades obres i
requerir\'empresa adjudicatària per tal que, en el termini
dels deu dies següents al dia d'aquesta notificació,
presenti el document acreditatiu d'haver constituït la

garantia definitiva per un import de 1.427.880 pessetes i
designi el seu representant legal a fi que, en el dia i
l'hora que se li indiqui, pugui formalitzar el contracte
corresponent.

Cancel·lar i retornar la garantia defincitva de 223.879
pessetes, constituïda a la Dipositaria municipal el 23 de
maig de 1989, a favor de Cristóbal Planet i Moya, per
respondre al compliment del contracte de les obres de
remodelació de la planta baixa i primer pis del Centre
Cívic del Guinardó.

Aprovar la remodelació del cartipàs del Districte.
Aprovar el projectes operatius comunitaris del curs

1989/1990.
Informar favorablement sobre els Projectes següents:

- Estudi de detall d'adequació de volums del solar
cantonada amb els carrers Santuaris i Calderón de la
Barca.

- Pla especial d'Ordenació del Recinte de la Ciutat Sa¬
nitària.

- Pla especial de protecció i millora dels conjunts
urbans plaça Eivissa, plaça de Santes Creus i carrer
d'Horta.

- Tractament de façana posterior Parròquia de Sant
Cebrià de la Vall d'Hebron.

Aprovar l'informe del Districte sobre la Transferència
núm. 04, «Llicència, inspecció i correcció d'obres me¬
nors en edificis, locals o recintes destinats a especta¬
cles públics i activitats recreatives».
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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. Octubre 1989.

Cens electoral
0 /89 3-X

Ensenyament
D 235/89 12-IX

/89 17-X

Finances
0 /89 20-IX

Serveis municipals
0 /89 20-IX

Serveis socials
D 233/89 12-IX

RD 1170/89 8-IX

Treball
RD 1225/89 8-IX

Urbanisme
0 /89 13-IX

Normes i instruccions tècniques necessàries per a la revisió del (BOE núm. 247
Cens Electoral a 1 de gener de 1990 de 14-X-89)

Regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió (DOG núm. 1204
econòmica dels centres docents públics no universitaris del de 9-X-89)
Departament d'Ensenyament de la Generalitat
Convoca concurs per a la concessió d'ajuts per a activitats (DOG núm. 1212
escolars i extraescolars en arts plàstiques, música i educació de 27-X-89)
física per al curs 1988-89 per part de les corporacions locals de
Catalunya

Estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (BOE núm. 252
de 20-X-89)

Convocatòria a les entitats locals per a la formulació del Programa (DOG núm. 1205
de tractament de residus sòlids urbans a integrar en el Pla únic d' 11 -X-89)
d'obres i serveis de Catalunya per a 1989

Modificació del D 48/88 d'11 de febrer, de regulació de la (DOG núm. 1202
participació en els establiments de serveis socials de 4-X-89)
Ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Generali- (DOG núm. 1203
tat de Catalunya en matèria de protecció de menors de 6-X-89)

Traspàs de funcions i mitjans a la Generalitat en matèria de (BOE núm. 248
qualificació i registre administratiu de societats anònimes laborals de 16-X-89)

Desplega el D 375/88 d'1 de desembre, sobre control de qualitat (DOG núm. 1205
de l'edificació d' 11 -X-89)

RESUM

Cens electoral
L'Ordre, de 3 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Eco¬

nomia i Hisenda, dicta normes i instruccions tècniques
necessàries per a la revisió del Cens Electoral a 1 de
gener de 1990 i elaboració de les llistes electorals
derivades d'aquesta revisió.

Ensenyament
El D 235/89, de 12 de setembre, regula el procedi¬

ment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica
dels centres docents públics no universitaris del Depar¬
tament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a

fi d'assolir la màxima eficàcia en l'ús dels fons públics i
alhora garantir el control necessari de les actuacions
derivades d'aquesta gestió. Quant als centres docents
en els quals el manteniment, la conservació, els serveis
de llum, d'aigua i de neteja vagin a càrrec de l'ajunta¬
ment, aquest podrà percebre l'import que correspongui
al cost dels serveis al seu càrrec i acordar amb el centre
la seva possible destinació.
L'O, de 17 d'octubre de 1989, del Departament

d'Ensenyament de la Generalitat, convoca concurs pú¬
blic per a la concessió d'ajuts a corporacions locals de
Catalunya i organismes que en depenen que han pro¬
mogut activitats en els àmbits escolar o extraescolar en
els camps de les arts plàstiques, la música i l'educació
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física durant el curs de 1988-89. El termini de presenta¬
ció de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta Ordre.

Finances
L'O, de 20 de setembre de 1989, del Ministeri d'Eco¬

nomia i Hisenda, aprova l'estructura, normes i codis als
quals hauran d'adaptar-se els pressupostos de les
entitats locals.

Serveis municipals
L'O, de 20 de setembre de 1989, del Departament

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
convoca les entitats locals de Catalunya per a la forma¬
ció del Programa específic de tractament de residus
sòlids urbans a integrar en el Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya de l'exercici de 1989, el qual té per
objecte la cooperació econòmica de la Generalitat amb
el servei municipal de residus sòlids urbans d'origen no
industrial.

Serveis socials
El D 233/89, de 12 de setembre, modifica els articles

1 i 2 del Decret 48/88, d'11 de febrer, que va regular la
participació en el consell assessor dels establiments de
serveis socials, en el sentit que l'Administració de la

Generalitat estarà també representada en el consell i
que aquesta representació serà de dos membres desig¬
nats pel conseller de Benestar Social.

El RD 1170/89, de 8 de setembre, disposa que queden
traspassats a la Generalitat de Catalunya el personal, els
llocs de treball vacants i els crèdits pressupostaris que
corresponen a l'ampliació dels medis adscrits als serveis
traspassats a la Generalitat en matèria de protecció de
menors, pel RD 1292/81, de 5 de juny.

Treball
El RD 1225/89, de 8 de setembre, traspassa a la

Generalitat de Catalunya les funcions i els mitjans
materials de l'Administració de l'Estat relatius a la qualifi¬
cació i registre administratiu de les societats anònimes
laborals. El traspàs de funcions, objecte d'aquest
acord, tindrà efectivitat a partir del dia 1 de setembre de
1989.

Urbanisme
L'O, de 13 de setembre de 1989, del Departament

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
per la qual es desplega el Decret 375/88, d'1 de
desembre, sobre control de qualitat de l'edificació,
recull aquells controls que tenen més incidència en els
aspectes de seguretat de l'usuari i de la construcció.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE TÈCNIC
SUPERIOR D'ART I HISTÒRIA (Conservador d'Art)
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern
de 3 de novembre de 1989)

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

Categoria: Tècnic Superior d'Art i Història
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure
Nombre de places convocades: 2
Promoció interna: De les places convocades, se'n

reservarà 1 per a promoció interna.
Titulació exigida: Llicenciatura en Filosofia i Lletres en

l'especialitat d'Història de l'Art, o llicenciatura en Belles
Arts.

EXERCICIS (fase d'oposició):

Primer
Exercici que consistirà en desenvolupar per escrit un

tema de là part administrativa, un tema del temari
d'Història de l'Art i dos temes de la part específica. Els
temes seran determinats per sorteig.

El temari administratiu figura com annex de les Bases
Marc.

El temari d'Història de l'Art i el temari específic figuren
com Annex de la present convocatòria.

El Tribunal podrà convocar els aspirants per a un
comentari oral dels temes desenvolupats, i podrà fer,
en aquesta fase de l'exercici, totes aquelles preguntes
que consideri convenients per apreciar el grau de
coneixement dels aspirants.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,

sent eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

Segon
Exercici consistent en desenvolupar un o més supò¬

sits pràctics determinats pel Tribunal i relacionis amb
les funcions pròpies de les places objecte de la convo¬
catòria.
L'exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts,

sent eliminats els aspirants que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts.

Tercer
Exercici específic per demostrar coneixements de ca¬

talà.
L'exercici no serà eliminatori, i serà qualificat fins a un

màxim de 2 punts.

AVALUACIÓ DE MÈRITS (fase de concurs):

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

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

2. Per expedient acadèmic, fins a 3 punts.
3. Per altres títols, diplomes o cursets relacionats

amb la professió, fins a 2 punts.
4. Per altres mèrits al·legats, fins a 2 punts.
La puntuació màxima que es podrà assolir en con¬

cepte de mèrits és de 5 punts.

Tribunal:
Estarà compost pels membres següents:

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

com a suplent, l'll im. Sr. Lluís Armet i Coma.

Vocals:
Sr. Ferran Mascarell i Canalda, com a titular, i com a

suplent, el Sr. Joan Fuster i Sobrepere.
Sra. Eloisa Sendra i Salíllas, com a titular, i com a

suplent, la Sra. Rosa Maria Martín i Ros.
Representants titular i suplent designats per l'Escola

d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari:
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

ANNEX

Temari d'Història de l'Art
1. Concepte d'Art Medieval. Pensament. Cronologia i

Iconología; aportacions a la pintura catalana.
2. El Monacat. Il·luminació d'evangeliaris, miniatures,

arts sumptuàries.
3. Iconografia profana en la pintura medieval catalana.
4. La pintura al Renaixement: característiques fona¬

mentals. Noves concepcions espaials. Noves temà¬
tiques.

5. Els nous elements visuals de l'imatge manierista.
6. Art espanyol del segle XVIII. Estrangers a la Cort i

tradició barroca: arquitectura i pintura. Goya.
7. Impressionisme. Bases teòriques. Formació del

grup i principals representants.
8. Rodin i l'escultura del segle XIX.
9. Cubisme. Influència de l'escultura negra. Cubisme

analític. Cubisme sintètic.
(10. Indústria, tècnica i art. Les arts aplicades i indus¬

trials al segle XIX. Els orígens del disseny.
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11. Últimes tendències artistiques. L'art entre la comu¬
nicació i la plàstica.

Temari específic
1. Objectius i finalitats de les exposicions temporals.
2. Peculiaritats de les exposicions temporals en front

de les instal·lacions permanents.
3. Proposta d'estructura organitzativa per portar a cap

una exposició d'art amb definició de les funcions
específiques de cada un dels elements que la inte¬
grin.

4. El comissariat de les exposicions.
5. El muntatge de les exposicions temporals: mesures

a prendre des de l'arribada fins a la sortida de les
obres.

6. Catalogació i documentació de les obres d'una ex¬
posició.

7. La seguretat en les col·leccions permanents i en les
exposicions temporals.

8. La difusió de les exposicions.
9. Materials complementaris de les exposicions tem¬

porals: ús i abús.

10. Els llenguatges audivisuals com a eina auxiliar en la
presentació d'exposicions.

11. Sponsorització i Fund-raising.
12. Els llenguatges àudiovisuals com a disciplina artís-

tfca.
13. Manifestacions internacionals d'art contempo¬

rani.
14. Proposta de guió per a una exposició sobre Nou¬

centisme.
15. Proposta de guió per a una exposició sobre Ex¬

pressionisme.
16. Proposta de guió per a una exposició sobre Infor¬

malisme.
17. Proposta de trasllat i nova instal·lació de l'actual

Museu d'Art Modern.
18. Proposta de programa museogràfic per al futur

Museu d'Art Contemporani.
19. Proposta de programació municipal en matèria

d'arts plàstiques per a l'any 1990.
20. Tipus d'ajuts que pot oferir un servei d'arts plàsti¬

ques.

Circulars de Secretaria General

VACANCES DE NADAL

Amb motiu de les properes festes nadalenques, amb
independència dels dies festius, els funcionaris i el
personal que depèn d'aquesta Corporació tindrà 4 dies
laborables de vacances, d'acord amb el que preveu
l'article 18.3 del vigent Pacte de condicions laborals.

El primer torn gaudirà de festa els dies 22, 27, 28 i 29
de desembre, quedant-se el nombre de personal ne¬
cessari que permeti atendre les urgències i les deman¬
des del públic.

El personal a qui correspongui el segon torn de
vacances farà festa els dies, 2, 3, 4 i 5 de gener de
1990.

En la relació nominal del personal adscrit a cadascun
dels torns hi figurarà el número de matrícula dels
funcionaris que la integren. Aquesta relació s'haurà de
trametre a la Unitat operativa d'Administració de Recur¬
sos Humans abans del proper dia 15 de desembre.

El personal de la Guàrdia Urbana, Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament, IMAS, Ensenyament i aquell
altre que per necessitats del servei sigui necessari,
regularà les vacances mitjançant circular interna de la
respectiva Àrea que es publicarà oportunament.
Barcelona, 21 de novembre de 1989
(Circular núm. 1894)

PREU DE SUBSCRIPCIÓ:
Barcelona, anual 1.500 ptes.
Número corrent 50 ptes.

Es publica cada deu dies

ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPT
GASETA MUNICIPAL
Plaça de Sant Jaume, 3a. planta ^


