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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de 17 de novembre de 1989.

A la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el
disset de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou, es

reuneix la Comissió de Govern sota la presidència de
I'll Im. Sr. Francesc Raventós i Torras, per absència de
l'Excm. Sr. Alcalde Pasqual Maragall i Mira, i hi concor¬
ren la ll·lma. Sra. Tinent d'Alcalde Eulàlia Vintró i Cas¬
tells, i els ll·lms. Srs. Regidors Josep M. Serra i Martí,
Marta Mata i Garriga, Joan Clos i Matheu, Mercè Sala i
Schnorkowski, Albert Batlle i Bastardas, Juan José
Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i Rebull, Joaquim de
Nadal i Caparà, i Xavier Valls i Serra, assistits per l'll im.
Sr. Secretari General, Jordi Baulies i Cortal, que certifi¬
ca.

Hi són presents, en qualitat d'observadors, els ll ims.
Srs. Regidors Antoni Santiburcio i Moreno, M. Aurèlia
Capmany i Famés, Josep Espinàs i Xivillé, i Antoni
Lucchetti i Farré.
Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Guerau

Ruiz i Pena, i Joan Torres i Carol.
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 3

de novembre 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 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 corresponent traspàs a econo¬
mies de despeses en la primera liquidació del Pressu¬
post que es practiqui.
S'inicia, tot seguit, l'exposició dels informes inclosos

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

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

sessió del Consell Plenari i escoltats els informes dels
Regidors que els presenten, es dedica una especial
atenció al projecte de Pressupost General de 1990, del
qual el Sr. Raventós en comenta detalladament els
capítols de despeses i ingressos, en les respectives
operacions corrents, de capital i financeres, les distribu¬
cions percentuals i les variacions més substancials en

relació amb l'actual de 1989, d'acord amb la documen¬
tació repartida prèviament als assistents, i el Sr. De
Nadal explica la nova estructura pressupostària dispo¬
sada per l'ordre del Ministeri d'Economia i Finances, de
20 de setembre proppassat. Seguidament s'obre un
debat en què intervenen tots els Regidors presents
exposant criteris i opinions de caire divers sobre el
contingut general i les directrius del Pressupost, i sobre
les aplicacions concretes i singularitzades, tot formulant
peticions, esmenes o aclariments. Finalment el Sr. Ra¬
ventós amb la finalitat de propiciar una anàlisi exhausti¬
va del Pressupost proposa, i així s'acorda de continuar
el debat en una propera sessió.

Del Segon Tinent d'Alcalde, sobre l'Ordenança de
Rases, cales i canalitzacions.

El Sr. Serra explica el Projecte d'aquesta Ordenança
que respon a la voluntat d'acabar amb la caòtica
situació de les vies públiques a conseqüència de les
obres continuades de canalitzacions subterrànies de
les empreses de serveis públics de manera que la nova
reglamentació pretén que les obres s'executin conjunta¬
ment dins una planificació de dos anys, encomanada a
una comissió de coordinació integrada per represen¬
tants municipals i de les esmentades companyies, i
estableix una oficina i un telèfon de coordinació. Detalla
el procediment i tràmit administratiu, els mecanismes de
control i intervenció tècnica; i respon, tot seguit, a les
preguntes de la Sra. Vintró sobre el telèfon d'urgència,
la graduació dels terminis en les obres d'urgència, i el
respecte i manteniment dels passos per a disminuïts fí¬
sics.

Projecte de millora de les relacions amb el ciutadà.
S'ajorna, a proposta de la Presidència, la presentació

d'aquest informe.
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del

dia, s'acorda:

ALCALDIA

ÀREA DE CULTURA

Secretaria Tècnica de Cultura

Autoritzar la modificació de les normes aprovades
per la Comissió de Govern, el 5 de novembre de 1986,
modificades per la d' 11 de novembre de 1988, en el
sentit de suprimir les subvencions que s'atorgaven a
persones individuals i col·lectius sense personalitat jurí¬
dica com també les atorgades a activitats semestrals i
les de finançament de despeses infrastructurals, a fi
d'aconseguir una major projecció i efectivitat en l'ator¬
gament de subvencions.

El Sr. Raventós comenta els objectius d'aquesta
proposta que té com a finalitat reordenar la concessió
de subvencions de l'Àrea de Cultura. El Sr. Lucchetti
demana poder estudiar més aprofundidament aquest



NÚM. 38 10-XII-1989 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1537

dictamen; i el Sr. president diu que no hi ha cap
inconvenient a ajornar l'adopció de l'acord i facilitar
l'examen detallat demanat pel Regidor.
Queda sobre la taula.

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

Aprovar el Projecte de reforma dels Departaments 1 r
i 7è del Cementiri de les Corts que han de ser ender¬
rocats, traslladant els nínxols als actualment vuits, 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- en 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 de l'adjudi¬
cació a favor de Dragados y Construcciones, SA (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, amb concurrència prèvia d'o¬

fertes, l'execució de les obres de construcció de dues
piscines cobertes, vestidors i corresponents serveis,
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
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 pesse¬
tes seran aportades per la Generalitat i 75.000.000
pessetes, seran d'estricta aportació municipal 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 per¬
què en el termini dels deu dies següents a la recepció
de la notificació del present acord acrediti haver consti¬
tuït la garantia de 3.541.201 pessetes i perquè compa¬
regui el seu legal representant el dia i l'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 Faprovació 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.

El Sr. Lucchetti manifesta que el seu Grup municipal
es reserva el pronunciament definitiu sobre aquest
dictamen i els assenyalats amb els núms. 8, 9 i 11, a un
estudi més detallat.
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
l'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 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.

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



1538 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 38 10-XII-1989

Catalanes, per l'avinguda Zona Franca i pels carrers del
Cincell, d'Arnès, 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 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.

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 el 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 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'Ur¬
banisme 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.

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 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 l'illa delimita¬

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 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'Ur¬
banisme 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 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 necessita l'informe del Negociat de Planejament,
de data 27 de setembre de 1989 que figuren incorpora¬
des al text de l'Estudi de detall; estimar parcialment
l'al·legació presentada per la Sra. Rosa Guillén en el
sentit expressat en el referit informe del Negociat de
Planejament; 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'Alós-Moner i Maltese per les consideracions
expressades a l'informe del Negociat de Planejament
de 19 d'octubre de 1989; trametre un exemplar d'a¬
quest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, als efectes establerts en l'article 9.1 e) de la
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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'ordena¬
ció d'aparcament i locals socials a la Parròquia de
Crist Rei, en els Jardins d'Elx, en la Sagrera, promo¬
gut per la Parròquia de Crist Rei; exposar-lo al públic
per un termini de quinze dies; i per al 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 definiti¬
va, amb l'oportuna certificació prèvia, acreditativa del
resultat de la informació pública i trametre un exem¬
plar d'aquest Estudi de detall a la Comissió d'Urbanis¬
me de Barcelona, als efectes establerts èn l'article
9.1 e) de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de Mesu¬
res d'adequació de l'ordenament urbanístic de Cata¬
lunya.
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'equi¬
pament de l'illa Casal del Sali, promogut per Casa
Asil de Sant Andreu del Palomar; exposar-lo al pú¬
blic per un termini de quinze dies; i, en cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavo¬
rables o informes que facin palesa la necessitat
d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat automàti¬
cament aquest acord d'aprovació inicial a aprovació
definitiva, amb l'oportuna certificació prèvia, acredita¬
tiva 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 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.

Districte de Sant Martí

Aprovar provisionalment el Pla especial de transfor¬
mació de l'illa Hispano-Olivetti i la plaça de les Glòries,
promogut pel Consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament
de Barcelona, indicant que s'hi ha incorporat l'estudi
econòmic i financer que preveu l'article 77, 2 g) del
Reglament de Planejament; incorporar la condició que
els promotors hauran de pagar els costos d'urbanitza¬
ció dels vials perimetrals, i, en especial, del tram de la
Diagonal; recomanar que l'Àmbit d'Urbanisme gestioni
un percentatge d'habitatges de preu moderat en l'ac¬
tuació, en el cas que en desenvolupament del Pla
existeixi una promoció residencial; desestimar l'al·lega¬
ció presentada pel Sr. José Luis Cornet i Julià en el
sentit expressat a l'informe del Negociat de Planeja¬
ment, de 4 d'abril de 1989; i trametre l'expedient a la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.

És retirat, a petició del Sr. Serra.

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 de 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.

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.

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

Sessió de la Comissió de Govern, d'1 de de¬
sembre de 1989.

Despatx d'ofici
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 21

de novembre de 1989 (NC-150), que nomena la ll·lma.
Sra. Núria Gispert i Feliu, membre observador d'aques¬
ta Comissió de Govern.

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 9 de
novembre de 1989 (NC-147), que designa els membres
del Consell General de l'Institut Municipal d'Informàtica.

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 22
de novembre de 1989 (NC-149), que nomena membre
del Consell d'Administració del Patronat Municipal de
l'Habitatge la Sra. Adelaida Soto i Cano, en subsitució
de la Sra. Núria Triadú i Marquès.

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 23
de novembre de 1989 (NC-151), que designa la ll·lma.
Sra. Marta Mata i Garriga, membre del Consell Social de
la Universitat de Barcelona en representació de l'Ajunta¬
ment de Barcelona i en substitució del Sr. Carles Ponsa
i Ballarticle

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 22
de novembre de 1989 (NC-152), que designa el Sr.
Manuel de Forn i Foxà, representant d'aquest Ajunta¬
ment en el Consell Social de la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 24
de novembre de 1989 (NC-153), que designa represen¬
tant d'aquest Ajuntament en el Consell General i en el
Comitè Executiu de la Fira Oficial i Internacional de
Mostres de Barcelona, la ll·lma. Sra. Mercè Sala i
Schnorkowski, en substitució de l'll im. Sr. Jordi Parpal i
Marfà.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 24

de novembre de 1989 (NC-154), que nomena l'll im. Sr.
Enric Truñó i Lagares, representant de l'Ajuntament de
Barcelona en la Comissió Permanent del COOB-92, en
substitució de l'll im. Sr. Jordi Parpal i Marfà.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 27

de novembre de 1989 (NC-155), que nomena la ll·lma.
Sra. Núria Gispert i Feliu, Regidora de Promoció i
Relacions Cíviques, amb adscripció a la Primera Tinèn¬
cia d'Alcaldia, i li abribueix la promoció i coordinació de
les activitats dels Centres Cívics.
Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, de 21

de novembre de 1989 (EF-1448), que disposa l'obertu¬
ra d'un compte corrent amb Fibanc.
Ratificar l'operació de crèdit a curt termini amb Credit

Lyonnais per un import de 1.000.000.000 de pessetes
al tipus d'interès Mibor més 0,375 % i venciment el 10
de maig de 1990.
Quedar assabentada amb satisfacció, de la comuni¬

cació del President de la Junta Electoral de Zona que
agraeix la cooperació prestada per aquest Ajuntament i
els seus funcionaris a les tasques electorals de les
Eleccions generals de 1989.

Ordre del dia

ALCALDIA

ÀREA DE CULTURA

Secretaria Tècnica de Cultura

Autoritzar la modificació de les normes aprovades
per la Comissió de Govern, el 5 de novembre de 1986,
modificades per la d'11 de novembre de 1988, en el
sentit de suprimir les subvencions que s'atorgaven a
persones individuals i col·lectius sense personalitat jurí¬
dica com també les atorgades a activitats semestrals i
les de finançament de despeses infrastructurals, a fi
d'aconseguir una major projecció i efectivitat en l'ator¬
gament de subvencions.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Negociat de Selecció i Promoció de Personal

Aprovar la convocatòria de les proves selectives per
a la provisió, mitjançant concurs lliure, d'una plaça de
Tècnic superior d'Art i Història (Historiador), inclosa a
l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Barcelo¬
na, que es regirà per les Bases marc aprovades per
acord del Consell Plenari, de 3 de febrer de 1989, amb
les especificaciones que s'adjunten.

Secretaria Tècnica d'Organització i
Serveis Generals

Aprovar la configuració de l'estructura orgànica inter¬
na i funcions de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut d'a¬
cord amb el document i organigrama adjunt.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

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

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer de l'Acer, del Ferro, del Plom i
d'Arnes, per un import de 81.959.873 pessetes formulat
per Sertram, SA, representada pel Sr. José Balcells
Rabanete, amb subjecció a les condicions que figuren
en l'expedient; sotmetre l'expedient a informació públi¬
ca durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
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Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització, d'i¬
niciativa privada, del carrer de la Indústria, de Trinxant,
del Freser per un import de 4.005.506 pessetes formu¬
lat per Inversora Zotis, SA amb subjecció a les condi¬
cions que figuren a l'expedient; requerir l'interessat
perquè, en el termini de deu dies a comptar des de la
data en què rebi la notificació del present acord, ingres¬
si la quantitat de 130.166 pessetes en concepte de
garantia per respondre de la bona execució de les
obres.
Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització, d'i¬

niciativa privada, de la perllongació del passeig del
Triomf, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el
carrer del Perú, per un import de 21.593.730 pessetes,
formulat per Samato y Marcom, representades pel Sr.
Benito Miró, amb subjecció a les condicions que figuren
a l'expedient; requerir l'interessat perquè, en el termini
de deu dies a comptar des de la data en què rebi la
notificació del present acord, ingressi la quantitat de
541.875 pessetes en concepte de garantia per respon¬
dre de la bona execució de les obres.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Sants-Montjuïc

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
el Projecte de modificació de línies en la zona compre¬
sa entre els carrers de Gayarre, de la Creu Coberta, i
de 26 de gener i la perllongació del carrer de Portuga-
lete, aprovat el 3 d'agost de 1932 la parcel·la proce¬
dent del carrer de Joanot Martorell, núm. 25, de
13,60 m2 d'extensió, que limita pel front, per la dreta i
per l'esquerra, amb el carrer de Joanot Martorell i pel
fons amb finca de la societat adjudicatària; tot això als
efectes que siguin procedents i a l'especial de poder-
la inscriure en el Registre de la Propietat com a domini
del Municipi i adjudicar l'esmentada parcel·la a la
Companyia Mercantil M-90, SA, representada per la
Sra. M. Teresa Prades i Díaz, pel preu d'1.836.000
pessetes completament lliure de despeses per a l'A¬
juntament, incloses les de prèvia inscripció i amb les
condicions que obren en l'annex núm. 1; requerir
l'adjudicatària perquè, en el termini de quinze dies a
comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest
acord, ingressi l'esmentada quantiat en la Caixa muni¬
cipal, partida 611.01, del Capítol 6 d'Ingressos del
Pressupost General de 1989.
Iniciar expedient d'expropiació de les finques núms.

118 al 124 de la carretera de Sants, núms. 1 a I' 11 del
carrer d'En Blanc, i núms. 1 al 3 del carrer de Joan
Güell, afectades pel Pla especial del Vapor Vell, aprovat
el 17 de maig de 1989, en part de vial i en part
d'equipaments; formular la relació de propietaris amb
descripció de béns i drets afectats; i sotmetre-la a
informació pública durant el termini de quinze dies.
Iniciar expedient d'expropiació de les finques núms.

95 al 101 del carrer de Tarragona, núms. 20 al 30 del
carrer del Príncep Jordi, i núm. 22 del carrer de la Creu
Coberta, afectades de vial i equipaments pel Pla Gene¬
ral Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976; formular
la relació de propietaris amb descripció dels béns i

drets afectats; sotmetre-la a informació pública durant el
termini de quinze dies.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Quedar assabentat el contingut de l'acord de la
Comissió Permanent de la Corporació Metropolitana
de Barcelona, de 6 de desembre de 1984, en tots els
seus punts, el qual transcrit literalment deia: «Declarar
d'aplicació el règim urbanístic transitori previst a l'arti¬
cle 1 de les Ordenances d'Edificació del Pla Parcial
del Sector del Baixador de Vallvidrera i de les Planes,
de Barcelona a la parcel·la núm. 1.2458 del Polígon
d'expropiació núm. V, delimitat per l'esmentat Pla
parcial que figura inscrita al Registre de la Propietat
de Sant Feliu de Llobregat amb el núm. 1.512, foli 130
del tom 720 de l'arxiu, llibre núm. 25 de Vallvidrera,
amb la següent descripció: "Porció de terreny bosc
erm, procedent de l'heretat Rectoret, situada en el
terme de Vallvidrera, agregat a Barcelona, de cabuda
480 m2, equivalents a 12.704 pams, 58 dècims, tam¬
bé quadrats. Confronta, al Nord, en una línia de 50 m,
i a l'Est, en altra de 20 m, amb la resta de la major
finca de la qual se segrega; al Sud, en una línia de 30
m 50 cm, amb finca de Vicente Beti, de la mateixa
procedència; i a l'Oest, en una línia de 14 m, amb un
camí", la qual pertany a la Sra. Josefa Pagès i Grau i
als Srs. M. Teresa, Angel i Elvira Casalta i Pagès,
segons s'acredita mitjançant el certificat de domini i
càrregues lliurat pel Registrador de la Propietat de
Sant Feliu de Llobregat del 6 de novembre de 1982,
del qual resulta, així mateix, que la finca està lliure de
càrregues.» I en conseqüència, d'acord amb la peti¬
ció formulada pels titulars en llur escrit, del 25 de juliol
de 1989: 1) acceptar la cessió gratuïta del domini del
sòl de l'esmentada finca per destinar-la a parc fores¬
tal d'acord amb la seva qualificació urbanística; 2)
constituir un dret de superfície a favor de la Sra.
Josefa Pagès i Grau i dels Srs. M. Teresa, Angel i
Elvira Casalta i Pagès, integrat per l'edificació exis¬
tent, per un període de 75 anys; i formalitzar-lo en
escriptura pública, les despeses de la qual aniran a
càrrec dels superficiaris.
Modificar l'acord de la Comissió de Govern, de 18

de desembre de 1985, en què s'establí el pagament
de 2.781.975 pessetes a la Sra. Josefa Vila i Creus,
com a apreuament de la finca núm. 99 del carrer

Major de Sarrià, afectada pel túnel de Vallvidrera, en
el sentit que l'esmentada quantitat s'aboni a la Sra.
Teresa Vila i Bayona (DNI núm. 37.502.810); aplicar la
despesa amb càrrec al compte 6.1.015 de Valors
Independents i Auxiliars del Pressupost, manament
d'ingrés núm. 30.184, de 5 d'abril de 1989.

Districte de Sant Martí

Aprovar definitivament la relació de propietaris de
béns i drets afectats per l'expropiació de les finques
núms. 37 al 47 del carrer de Cuenca destinades a zona

verda, segons el Pla General Metropolità, aprovat el 14
de juliol de 1976, en el sentit que s'han recollit les
manifestacions realitzades pels interessats en el perío¬
de d'informació pública; i iniciar l'expedient individua¬
litzat per a la determinació de l'apreuament de les
finques esmentades.
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Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar inicialment el Projecte de delimitació de la
unitat d'actuació del sector occidental de la Zona Fran¬
ca, limitada pel carrer dels Alts Forns, el passeig de la
Zona Franca, i els carrers del Plom, de l'Acer, dels
Motors i de la Metal·lúrgia, redactat pels Serveis tècnics
municipals, i que comprèn una superfície de
431.550 m2; determinar com a sistema d'actuació urba¬
nística de l'esmentat Projecte, el de cooperació de
conformitat amb els criteris d'elecció que estableix
l'article 119,2 de la Llei del Sòl; sotmetre l'esmentat
Projecte de delimitació a informació pública pel termini
de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció d'anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de
més circulació de la Província i amb notificació indivi¬
dualitzada, així mateix, als propietaris de terrenys inclo¬
sos dins la Unitat d'actuació perquè s'hi pugin formular
al·legacions.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Estimar en part el recurs de reposició interposat pel
Conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya contra l'acord, adoptat per la Comissió de
Govern, en sessió de 7 d'abril de 1989, pel qual
s'aprovà definitivament la constitució, els Estatuts i les
Bases d'actuació de la Junta de Compensació del
Polígon II del Pla especial de reforma interior Torre
Vilana admetent la valoració del metre quadrat de
sostre edificable provisionalment en 80.000 pessetes;
desestimar les altres al·legacions a l'empara dels arti¬
cles 93 i 94 del Reglament de Gestió urbanística i
perquè no hi ha lloc a infracció de procediment en
existir notificació a tots i cadascun dels propietaris afec¬
tats.

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la
unitat d'actuació núm. 2, unitats edificatòries núms. 1 i
2, delimitades en el Pla especial d'ajustament d'alinea¬
cions i ordenació volumètrica de les illes delimitades per
l'avinguda de la Meridiana i els carrers de Navas de
Tolosa, de Mallorca i de Trinxant, redactat pels Serveis
tècnics municipals; sotmetre'l a informació pública per¬
què puguin formular-s'hi al·legacions, pel termini d'un
mes, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Tauler d'Edictes de l'Ajunta¬
ment i en un dels diaris de més circulació de la
Província, amb notificació personal als propietaris afec¬
tats.

Negociat de Projectes i Obres

Districte de Gràcia

Desestimar, de conformitat amb l'informe emès per
l'Assessoria Jurídica el recurs de reposició interposat
per Dragados y Construcciones, SA contra l'acord de la
Comissió de Govern, de 12 de juliol de 1989, relatiu la
desestimació de la petició d'interessos de demora per

la certificació núm. 2 de les obres de la plaça de la
Riera de Sant Miquel, atès que les al·legacions formula¬
des no desvirtuen els fonaments de l'acord objecte del
recurs, segons els quals l'esmentada certificació va
ésser satisfeta dins el termini dels deu mesos següents
a la seva expedició, de conformitat amb allò que preveu
l'article 37 del Plec tipus de condicions generals aplica¬
ble a aquesta qüestió.

Mocions

Del Sr. De Nadal:

Negociat d'Administració de Béns

Tenir per desafectades del seu caràcter de béns de
domini públic i per qualificades com a béns patrimonials
les finques de l'eix Méndez Núñez que es relacionen en
l'annex únic, a l'empara del que disposen els articles
21.1 i 24 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals i,
en base a la desafectació operada amb l'aprovació del
Pla especial de reforma interior de Ciutat Vella, de data
18 d'abril de 1985; posar a disposició de l'Agrupació
Temporal d'Empreses, constituïda per Promoció de
Ciutat Vella, SA (PROCIVESA) i la Societat Urbanística
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA)
les esmentades finques de propietat municipal a fi que
hi dugui a terme, al seu càrrec i sota la seva resposabili-
tat exclusiva, els projectes de rehabilitació i de cons¬
trucció d'habitatges de promoció pública i regularitzi la
situació dels ocupants, tot facultant l'esmentada Agru¬
pació Temporal per a la redacció i execució dels projec¬
tes d'obres i instal·lacions, la realització dels enderrocs,
la contractació dels diversos subministraments i serveis
de les finques, la formalització, modificació i resolució
de contractes d'arrendament, la constitució d'hipoteca
sobre els immobles com a garantia dels préstecs con¬
cedits a l'Agrupació per al finançament de les obres, la
sol·licitud i obtenció de beneficis fiscals o d'una altra
naturalesa, atès el caràcter de promoció pública dels
projectes i, en general, la realització de les actuacions
que calguin i, la formalització dels contractes i altres
documents que siguin necessaris per portar-los a bon
fi, llevat de les actuacions que constitueixin l'exercici de
facultats dominicals que l'Ajuntament no delegui ex¬
pressament; transferir al Patronat Municipal de l'Habitat¬
ge l'administració dels habitatges i locals que integren
els immobles del repetit annex.

Dels Srs. Serra i Martí, i Valls:

Patronat Municipal de l'Habitatge

Posar a disposició de l'Institut Català del Sòl, de
conformitat amb la clàusula primera del Conveni de 28
de juliol de I989, els solars que seguidament s'esmen¬
ten, per a cadascuna de les promocions d'habitatge
públic que, igualment, es relacionen:

Grup Basses Sant Pere
Finques núms 2 al I8 del carrer de Llàstics
Finques núms 1 a l'11 del carrer de la Sèquia
Finques 3, 4 i 5 de la plaça de Marquilles.
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Grup Maquinista II
Finques núms 1 al 7 del carrer de Cermeño.

Grup Argenteria
Finques núms 48 al 60 del carrer de l'Argenteria
Finques núms 3 al 9 del carrer de Basea
Finca núm 8 del carrer de Manresa.

Grup Sant Ramon
Finques núms 33 al 37 del carrer del Marquès de

Barberà

Finques núms 10 bis, 12, 14, 16, 26 i 28 del carrer
de Sant Ramon
Finques núms 52-54-56 del carrer Nou de la

Rambla.

Requerir l'entitat Promoció de Ciutat Vella SA per¬
què, en el termini d'un mes posi a disposició de
l'Institut Català del Sòl, el solar de la seva propietat
situat al carrer de Llàstics núm 20 per tal de destinar-
lo a la promoció del Grup de Basses de Sant Pere;
acceptar l'oferta feta per l'Institut Català del Sòl de
realitzar les contraprestacions relatives a la urbanitza¬
ció, al seu càrrec, de la plaça de nova creació amb
front al carrer Argenteria; concretar l'abast de la
cessió dels solars abans esmentats, corresponents a
la promoció d'habitatges del Grup de Sant Ramon
-de protecció oficial en règim especial-, en el sentit
que dita cessió és a títol gratuït i sense càrregues
d'urbanització, de conformitat amb la clàusula dese¬
na del Conveni de referència.
Tot això a l'efecte de donar compliment al Conveni

de data 28 de juliol de 1989, signat entre el Patronat
Municipal de l'Habitatge i l'Institut Català del Sòl, sense
perjudici de transmetre la titularitat de les esmentades
finques un cop s'hagi assolit la seva inscripció, en el

Registre de la Propietat, a nom de l'Ajuntament de Bar¬
celona.
Posar a disposició del Patronat Municipal de l'Habitat¬

ge els solars que seguidament s'esmenten, per a ca¬
dascuna de les promocions d'habitatge públic que,
igualment, es relacionen:

Grup Vallbona
Finques núms 13 al 39 del carrer del Torrent

Tapióles, incloses dins el Pla de Millores del Sector
de Vallbona, aprovat el 28 de febrer de 1980.

Grup Galícia-Tossal
Finques situades a la unió dels carrers de Galícia i

del Tossal, qualificades de renovació privada pel Pla
General Metropolità.

Grup Murtra-Carmel
Finques núms. 92 al 108 del carrer de la Murtra,

dins el Pla de reforma interior del Carmel.
Grup Can Farrero II

Finques situades al carrer del Llobregat, entre el
de la Mare de Déu del Port i el passeig de la Zona
Franca.

Grup Epifani Lorda
Finques núms 1 al 17 i 10 al 16 del carrer de

Mossèn Epifani Lorda i núms 2 al 8 del carrer de
Vicenç Montalt.

Tot això, a l'efecte de donar compliment al Conveni
de data 28 de juliol de 1989, signat entre el Patronat
Municipal de l'Habitatge i l'Institut Català del Sòl, sense
perjudici de transmetre la titularitat de les esmentades
finques un cop s'hagi assolit la seva inscripció, en el
Registre de la Propietat, a nom de l'Ajuntament de Bar¬
celona.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 1989
(Aprovades per decret de l'Alcaldia, de 16 de novembre de 1989)

Annex 1
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
233 6410 03.04 Servei de transport 145.000
234 6410 03.04 Servei de comunicacions 45.000
259 6410 03.04 Despeses especials de funcionament 100.000
274 7173 02.03 Altre material inventariable 250.000
259 7173 02.03 Despeses especials de funcionament 250.000
222 1153 02.01 Conservació i reparació d'immobles 552.800
259 1153 02.01 Despeses especials de funcionament 552.800
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 50.048.161
258 5320 02.02 Contractes de prestació de serveis 50.048.161
258 3320 02.06 Contractes de prestació de serveis 4.000.000
223 3320 02.06 Neteja, calefacció i ventilació 4.000.000
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 864.843
259 1153 05.06 Despeses especials de funcionament 864.843

55.860.804 55.860.804

Annex 2

Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.04-02 Equipaments Benestar Social Les Corts 40.000.000
649-1153-05.01-02 Equipaments Benestar Social Ciutat Vella 185.000.000
649-1153-05.07.02 Equipaments Benestar Social Horta-Guinardó 100.000.000
639-1153-05.99-02 Equipaments Benestar Social 325.000.000

325.000.000 325.000.000

Annex 3
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.09-02 Equipaments Benestar Social Sant Andreu 80.000.000
649-1153-05.02-02 Equipaments Benestar Social l'Eixample 40.000.000
639-1153-05.99-02 Equipaments Benestar Social 120.000.000

120.000.000 120.000.000

Annex 4
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.10-02 Equipaments Benestar Social Sant Martí 200.000.000
639-1153-05.99.02 Equipaments Benestar Social 200.000-000

200.000.000 200.000.000
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Annex 5
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
643-6410-03.02-02 Carrer de Josep Soldevila 16.361.876
643-6410-03.02-11 Accés Trinitat Vella-Torres i Bages 16.361.876
643-6410-03.02-12 Passeig de Lluís Companys (2a fase) 8.244.069
643-6410-03.02-13 Pagaments Pluri. Lluís Companys 8.244.069
643-6410-03.02-10 Parc de Sant Martí de Provençals 2.493.0000
643-6410-03.02-18 Passeig Marítim Barceloneta (1a fase) 2.493.000

27.098.000 27.098.945

Annex 6
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
666-1153-01.04-02 Adquisició Unitat control de disc 14.959.040
666-1153-01.04-06 Processador comunicacions 14.959.040
641-5320-02.02-05 Adquisició locals Junta Comerç i Elkano 6.300.000
641-5320-02.02-06 Trasllat Centres primeres atencions 7.800.000
641-5320-02.02-01 Residència Vista Rica 9.000.000
641-5320-02.02-02 Reparacions Fonthonrada 4.284.757
641-5320-02.02-03 Casal d'Associacions 815.243
661-1441-04.02-01 Adquisició vehicles 2.700.000
665-1441-04.02-01 Mobiliari 2.700.000
672-6410-03.02-01 Honoraris 10.245.673
672-6410-03.02-06 Honoraris exercicis anteriors 10.245.673
662-6530-03.03-01 Adquisició material eleccions 6.544.264
643-6530-03.03 Remodelació i/o reparació de vials 1.003.363
659-6530-03.03 Clavegueram 3.856.634
663-6530-03.03-01 Adquisició de vehicles 184.267
669-6530-03.03-01 Campanya promoció neteja 1.500.000

48.548.977 48.548.977

Annex 7
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.06-02 Equipaments Benestar Social Gràcia 80.000.000
639-1153-05.99-02 Equipaments Benestar Social 80.000.000

80.000.000 80.000.000

Annex 8
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
649-1153-05.08-02 Equipaments Benestar Social Nou Barris 190.000.000
639-1153-05.99-02 Equipaments Benestar Social 190.000.000

190.000.000 190.000.000

Annex 9
Despeses
Partida Descripció Altes Baixes
642-6410-03.02-12 Plaça Joan Miró (1a anualitat) 11.200.000
643-6410-03.-02-20 Passeig de Gràcia/Plaça de Catalunya (1a anualitat) 11.200.000

11.200.000 11.200.000
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Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
DonareI nom de Camí de la Llenega, a un vial situat a

la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi.

Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. SG-1581)
k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Camí del Carlet, a un vial situat a la

zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref.. SG-1582)

k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Camí de la Gírgola, a un vial situat a

la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. SG-1583)

k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
DonareI nom de Camí del Cama-Sec, a un vial situat

a la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant
Gervasi.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. SG-1584)

k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la ILei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Camí de la Múrgola, a un vial situat

a la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant
Gervasi.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. SG-1585)

k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1 r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Camí del Fredolic, a un vial situat a

la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant Ger¬
vasi.

Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. SG-1586)
k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de Camí del Ciureny, a un vial situat a

la zona de Vallvidrera, en el Districte de Sarrià-Sant Ger¬
vasi.

Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. SG-1587)
k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Donar el nom de carrer d'Arnold Schônberg, al vial

comprès entre el carrer de Verdi i l'avinguda Coll del
Portell, en el Districte de Gràcia.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. SG-1588)

k k k

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim especial
d'aquest Municipi, disposo:
Designar l'empresa Manufacturas F. Nadal, (CIF

A-08656696, CNAE 3341-B), en virtut de concurrència
d'ofertes, proveïdora municipal per al subministrament
continuat i successiu de segells de goma homologats,
durant tot l'exercici de 1990, amb la qual contractarà
cada Àrea segons les respectives previsions pressu¬
postàries i a l'empara de les Normes de funcionament
del sistema municipal de Compres, aprovades per la
Comissió de Govern, de 31 de juliol de 1989.
Barcelona, 6 de novembre de 1989. L'Alcalde, PD El

Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia, Francesc
Raventós i Torras.

(Réf. EF-1113)
k k k

Decret. En exercici de les atribucions que em confe¬
reixen els articles 21.1 i 3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
regualdora de les Bases de Règim Local, i 51.1 i 3 de la
Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i en desenvolupament de l'acord de la
Comissió de Govern, de 20 d'octubre de 1989, dis¬
poso:
Delegar en els Consellers Presidents del Consells

Municipals de Districte, per a l'efectivitat de les funcions
transferides als Districtes en el Projecte de Transferèn¬
cia núm. 04 Llicències d'inspecció i correcció d'obres
menors en edificis, locals o recintes destinats a espec¬
tacles públics i activitats recreatives, aprovat per acord
de la Comissió de Govern, de 20 d'octubre de 1989, les
facultats següents:
- Atorgament, modificació, pròrroga, revocació, anul·la¬

ció, declaració de caducitat i autorització del canvi de
titularitat de les llicències per obres menors en edifi-



NÚM. 38 10-XII-1989 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1547

cis, locals o recintes destinats a espectacles públics i
activitats recreatives.

- Imposició de les sancions i mesures correctores que
siguin procedents a causa de la realització de les
obres de referència, sense haver obtingut previàment
la corresponent llicència o per incomplement de les
seves prescripcions.

- Imposició de sancions i mesures correctores que
siguin procedents a causa de l'incompliment, per
part de propietaris, usufructuaris i posseïdors, de
l'obligació de mantenir els Indicats edificis, locals i
recintes, en les condicions adequades de seguretat,
salubritat i ornament públic.

- Ordres, requeriments, advertiments i constrenyiments
per a l'execució de les esmentades mesures correc¬
tores.

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

- Resolució dels recursos d'alçada, amb efectes de
reposició, contra les liquidacions i actes de gestió
esmentats en els paràgrafs anteriors.
Conferir el caràcter d'actes de gestió atribuïbles als

òrgans auxiliars, de conformitat amb el que disposen
els articles 35.3 de la Llei Especial d'aquest Municipi,
141 del seu Reglament d'Organització i Administració, i
desenvolupant el que s'estableix en l'apartat 3r de
l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 23 de
juny de 1962, a les notificacions, trasllats i comunica¬
cions de les resolucions que els Regidors Presidents
dels Consells Municipals de Districte adoptin, per dele¬
gació d'aquesta Alcaldia, en virtut del consignat al
paràgraf anterior, amb l'obligació de trametre els origi¬
nals de les resolucions a la Secretaria General per a la
seva incorporació al Llibre de Decrets de l'Alcaldia,
deixant-ne còpia diligenciada a l'expedient.
Atribuir els esmentats actes de gestió a les Divisions

de Serveis Generals dels Districtes, els caps de les
quals, queden especialment facultats per efectuar les
notificacions, trasllats i comunicacions.

De l'anterior delegació se'n donarà compte al Consell
Plenari, en compliment del que s'estableix en l'article
44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Barcelona, 8 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-145)

* * *

Decret. D'acord amb el procediment que preveu
l'article 227.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i 97 del Text refós de Règim Local, disposo:
Aprovar la creació de la Comissió per redactar la

Memòria relativa als aspectes socials, financers, tècnics
i jurdics de l'activitat a desenvolupar per Iniciatives, SA i
altres aspectes establerts per les disposicions esmenta¬
des.

Designar-ne President, ll·lm. Sr. Francesc Raventós i
Torras; Membres, els l'll ims. Srs. Guerau Ruiz i Pena i
Antoni Lucchetti i Farré i els Srs. Jaume Galofré i Crespi,
Francesc Rafart i Estela i Ferran Lemus i Tomàs, i
Secretari, el Sr. Oriol Balaguer i Julià.
Donar compte d'aquest decret al Consell Plenari, per

a la seva ratificació.
Barcelona, 8 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. NC-146)

* * *

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi i d'acord amb allò que preveu l'Orde¬
nança Fiscal núm. 4, art. 5 A) disposo:
Fixarén 300 pessetes, amb caràcter general, el preu

de les tafrifes d'entrada a l'Exposició de Cartells Moder¬
nistes Estrangers, situada en el recinte d'exposicions
temporals del Museu d'Art Modern.

Barcelona, 10 de novembre de 1989. L'Alcalde, PD
El Regidor de Presidència, Guerau Ruiz i Pena.

(Ref. C-553)
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CARTIPÀS

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal de Sant Martí, i vista
la Disposició Transitòria número 1 de les Normes Regu¬
ladores de l'Organització dels Districtes, disposo:
Nomenar la Sra. Margarida Barjau i de la Rosa mem¬

bre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en
substitució del Sr. Jordi Delmonte i López, la dimissió
del qual ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(Réf. NC-137)
k k k

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

Consell Municipal de Ciutat Vella, en substitució del Sr.
Víctor Gómez i Gómez, la dimissió del qual ha estat
acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. NC-138)

k k ★

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

Consell Municipal de Ciutat Vella, en substitució del Sr.
Pere Marí i Codina, la dimissió de la qual ha estat
acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. NC-140)

k k k

Decret. Les modificacions urbanístiques, econòmi¬
ques i socials que s'han produït en la ciutat, i l'exigüitat
del terme municipal, han aconsellat, al llarg dels darrers
deu anys, l'adopció de diverses línies d'actuació en
matèria de política de sòl, habitatge i rehabilitació.
Les grans ciutats europees, i fins i tot els governs

estatals i regionals, es plantegen canvis importants en
la política tradicional d'habitatge públic i protegit, posant
l'èmfasi en la rehabilitació, en l'accés a la propietat i en
la promoció d'allotjament a preu assequible.

Es donen les condicions per formular a Barcelona
una nova política d'habitatge basada en les dues consi¬
deracions anteriors.

En ús de les facultats atribuïdes a l'Alcaldia per
l'article 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelona, i

l'article 21 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de
Règim Local, disposo:
Primer. Nomenar l'llim Sr. Xavier Valls i Serra, Regi-

dçr Adjunt de Política de Sòl i Habitatge, adscrit a
l'Àmbit d'Urbanisme i Serveis Municipals.
Segon. Atribuir-li l'impuls i la coordinació de les actua¬

cions que, en matèria de promoció i gestió de sòl i
habitatge assequible, i en el seu cas públic o protegit, es
realitzin des de diferents sectors de l'administració muni¬
cipal i en especial des del propi Àmbit d'Urbanisme i
Serveis Municipals, el Patronat Municipal de l'Habitatge,
la Direcció de Serveis de Patrimoni i els Districtes; per a
la qual cosa se li assignen les competències següents:
- Dirigir la política de l'habitatge i proposar i impulsar

les actuacions encaminades a l'adquisició de sòl per
a la seva construcció.

- Promoure instruments de planejament que incloguin
destinació de sòl per a la construcció d'habitatges,
tant d'iniciativa pública com mixta.

- Supervisar els expedients de planejament que inclo¬
guin destinació de sòl per a la construcció d'habitat¬
ges, siguin d'iniciativa pública o privada.

- Dirigir la gestió del sòl municipal destinat a la cons¬
trucció d'habitatges, amb independència de quin
hagi estat l'organisme o ens adquirent.
Tercer. En l'exercici d'aquestes facultats el Regidor

Adjunt de Política de Sòl i Habitatge comptarà amb el
suport dels òrgans administratius i tècnics de l'Àmbit
d'Urbanisme i Serveis Municipals i els de la Direcció de
Serveis de Patrimoni.
Barcelona, 9 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. NC-144)

k k k

Decret. D'acord amb el que preveuen els articles
9è, 10è i 11è dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Infor¬
màtica, i en ús de les facultats atribuïdes a aquesta
Alcaldia pels articles 7è de la Llei Especial de Barcelona
i 21 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
disposo:

Primer. Designar membres del Consell General de
l'Institut Municipal d'Informàtica, les persones següents:

a) Consellers membres de la Corporació: ll·lms. Srs.
Joaquim de Nadal i Caparà, Guerau Ruiz i Pena, Albert
Batlle i Bastardas, Antoni Santiburcio i Moreno, Antoni
Lucchetti i Farré, i Albert Fernández i Diaz.
b) Consellers designats entre càrrecs executius mu¬

nicipals i persones de reconeguda competència en les
matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut: Srs.
Francisco Longo i Martínez, Francesc Rafart i Estela,
Guillem Sánchez i Juliachs, Manuel Tuñí i Vancells,
Manuel de Forn i Foxà, Antoni Olivé i Ramón (Degà de
la Facultat d'Informàtica), Jaume Miranda i Canals (Di¬
rector de l'Institut Cartogràfic de Catalunya), i Lluís Jofre
i Roca (Director de l'ETS d'Enginyers de Telecomunica¬
cions).
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c) El Coordinador de Serveis de l'Àrea d'Informació
de Base: Sr. Àngel Ros i Domingo.

El Conseller en representació del personal serà no¬
menat quan els corresponents òrgans de representació
hagin formulat la proposta corresponent, d'acord amb
els Estatuts.
Segon. Designar President del Consell d'Administra¬

ció de l'Institut Municipal d'Informàtica l'll im. Sr. Joa¬
quim de Nadal i Caparà i Vice-President I'll Im. Sr.
Guerau Ruiz i Pena.
Barcelona, 9 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. NC-147)

•k ★ ★

Decret. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Barce¬
lona i l'Institut Municipal de Promoció Urbanística i Jocs
Olímpics han convocat un concurs d'idees per a la
realització del projecte de construcció del Jardí Botànic
de Barcelona al Parc del Migdia.

Per tal d'aconseguir el suport necessari per a la
realització d'aquest projecte es fa convenient la creació
d'un comissariat ciutadà de prospecció i suport.

El Sr. Pere Duran i Farell, atesa la seva trajectòria
professional i personal, és la persona idònia per encap¬
çalar i dirigir aquesta tasca de prospecció; en conse¬
qüència, d'acord amb el que estableixen els articles 21
de la Llei Muncipal i de Règim Local de Catalunya, i fent
ús de les atribucions que em confereix l'article 7è de la
Llei Especial de Barcelona, disposo:
Nomenar el Sr. Pere Duran i Farell, Comissionat per a

l'estudi, prospecció i creació d'una entitat de suport a la
realització del Jardí Botànic de Barcelona que s'ha de
situar al Parc del Migdia, per un termini que finalitzarà el
31 de desembre de 1989.
Facultar el Comissionat per tal que designi els col·la¬

boradors adients a la tasca que se li encomana.
Barcelona, 20 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ret. NC-148)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 1. Ciutat Vella

Sessió del 28 de setembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat de les resolucions aprovades pel

Regidor President, des de la darrera reunió i que sumen
un total de 483 expedients.
Quedar assabentat de les subvencions aprovades

per un import total de 7.003.200 pessetes, distribuïdes
de la manera següent:

Entitat Concepte Import
AAVV Barceloneta Activitats obradors 600.000
F. Sant Pere Claver Acollida prevenció infants 400.000
L'Hora de Déu Activitats, alimentació,

etc. 700.000
AAVV Casc Antic Activitats Casal Social 1r

semestre 89 345.000
Amics plaça Reial Campanya Viu la plaça

Reial 500.000
CF Ribera Festa Major 300.000
CF Ribera Colònies infants i joves 125.000
AAVV carrer Tallers Festes de la Mercè 125.000
AAVV carrer Tallers Campanya de neteja 250.000
Associació Esport
Ciutat Vella Cursos activitats nàuti¬

ques 530.000
EM Francesc Layret Activitats culturals 50.000
Parròquia Betlem Animació i atenció gent

gran 250.000
Casal Avis Trueta Animació i atenció gent

gran 342.200
Llar de l'avi Animació i atenció gent

gran 250.000
CF carrer Guifré Festa Major 89 150.000
AAVV Barceloneta Festa Major 89 300.000
Associació Vene¬
dors mercat Barce¬
loneta Festa Major 89 300.000
Diables Barceloneta Festa Major 89 100.000
CF carrer Sevilla Festa Major 89 150.000
CF Comte Santa
Clara Festa Major 89 180.000
CF carrer Sant Mi¬
quel Festa Major 89 30.000
Futbol Club Barcelo¬
neta Patrocini Equips 225.000
Coordinació ge¬
gants Conveni 800.000
Total 7.003.200

Quedar assabentat de les adjudicacions que s'indi¬
quen a continuació:
Kremesa, per la reutilització de la sala d'actes del CP

Collaso i Gil, per un import de 3.751.302 pessetes;
Kremesa, per la reutilització de la sala actes del CP
Mare de Déu del Mar per un import d'1.830.885 pesse¬
tes; Pinderco, SL, per la remodelació i tancaments
interiors del CP Alexandre Galí, per un import
d'1.360.000 pessetes; Perfil Line, SA, per la remodela¬
ció de fusteria exterior del CP Lepant (1a fase), per un
import de 7.877.742 pessetes; J. Núñez i Villalobos
Fritel, pel subministració mobiliari per a equipaments del
Districte, per un import d'1.423.746 pessetes; Pinderco,
SL, per la pintura del Casal d'infants del Vidre, per un un
import d'1.790.000 pessetes; Com-Con, SA, pel con¬
tracta de neteja de la seu del Districte i conjunt escolar
La Maquinista, per un import de 788.235 pessetes;
Felca, SA, per l'enllumenament dels patis del CP Ale¬
xandre Galí, per un import de 928.570 pessetes; Sice,
per l'enllumenament Escultura Raquel Meyer, per un
import de 284.963 pessetes; Elfer, SA, per l'enllumena¬
ment públic als voltants del Palau de la Música, per un
import de 2.085.952 pessetes; Sice, SA, per l'enllume¬
nat públic al sector comprès entre els carrers de Ferran,
Rambla, Avinyó, Ample i Josep Alsem Clavé, per un
import de 22.415.225; Temssa, per les Brigades d'Obra
menor per a conservació de la Via Pública, per un
import de 20.000.000 pessetes; Sur, SA, pel mobiliari
urbà a diversos carrers del Districte, per un import de
4.450.000 pessetes; Pinderco, SL, per la remodelació
pèrgola i parterres de la plaça Folch i Torras, per un
import de 2.575.064. Total, 71.561.684 pessetes.

Quedar assabentat dels tancaments governatius se¬
güents:
Bar Baco Canvis Vells, núm. 3 4 mesos
Bar Telerin Sant Jerònim, núm. 32 3 mesos
Bar Vanguard Sant Oleguer, 6 4 mesos
Bar Balang Robadors, 13 6 mesos
Quedar assabentat del nomenament del Sr. Marià

Quintana i Tarrats, membre del Consell del Districte de
Ciutat Vella, d'acord amb el decret de l'Alcaldia, de 21
de Juliol de 1989.
Quedar assabentat de la resolució de l'expedient de

la Ponència de nomenclàtor, per la qual es dóna el nom
de plaça de Carles Pi i Sunyer a l'espai situat entre els
carrers del Portal de l'Àngel i de Duran i Bas, cor¬
responent al Districte de Ciutat Vella.
Informar favorablement de l'estat d'execució del
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Pressupost ordinari del Districte de Ciutat Vella, referent
al període comprès entre gener i setembre de 1989.
Aprovar els projectes urbanístics següents:
Pavimentació del carrer del Pi (projecte presentat al

Departament de Comerç de la Generalitat), per un
import de 18.922.251 pessetes; pavimentació de la
plaça de Sant Josep Oriol, per un import de 40.497.240
pessetes; projecte d'arranjament de l'avinguda Drassa¬
nes i entorn (projecte presentat al PCAL 89 de la
Diputació de Barcelona), per un import de 644.760.911
pessetes; instal·lació de pilons i arbrat al carrer Comtes¬
sa de Sobradiel, per un import de 4.243.657 pessetes;
projecte de renovació del paviment amb canvi de
secció dels carrers Sant Pere més Baix i Rec Comtal,
per un import de 57.342.507 pessetes; projecte de
construcció d'una tanca a l'Escola Drassanes (pista
polisportiva), per un import de 5.094.942 pessetes;
projecte de pavimentació del carrer Penedides i passat¬
ge Penedides, per un import de 4.311.441 pessetes;
projecte de pavimentació del carrer del Paradís per un
import de 5.865.155 pessetes; projecte de pavimenta¬

ció del carrer del Duc de la Victòria, per un import de
17.606.066 pessetes; projecte de pavimentació dels
carrers dels Tallers i de Jovellanos, per un import de
73.125.257 pessetes; projecte d'arranjament de la mit-
gera al carrer de Salamanca, núm. 21, per un import
d'1.920.030 pessetes; projecte de renovació del pavi¬
ment del carrer d'Andrea Dòria, per un import
d'11.705.686 pessetes; i projecte de renovació del
paviment dels carrers Almirall Aixada, Escuder, Pare¬
des, Monjo, Sal, Safareig i Baluard (entre Maquinista i
Ginebra), per un import de 32.275.380 pessetes.

Sol-licitareI 50 % de l'obra de pavimentació del carrer
del Pi, al Departament de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat de Catalunya, amb un valor total de
9.461.125 pessetes i de 14.000.000 pessetes, pel car¬
rer de Tallers, amb la finalitat de poder cobrir la totalitat
del valor no previst en el finançament d'aquest Districte.

Aprovar l'informe corresponent a la concessió de
beques, per a menjador i llibres, en relació al curs 1989-
1990.

Districte 5. Sarrià Sant Gervasi

Sessió del 23 de novembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Ratificar l'informe del Pla Especial, concreció d'ali¬

neacions de la Ronda del General Mitre en el tram
comprès entre l'avinguda de la República Argentina i el
carrer de Berna i l'ordenació volumètrica de l'edificació
del seu front, d'acord amb les consideracions que
figuren en informe adjunt.
Ratificar l'informe del projecte de parcel·lació i estudi

de detall entre els carrers de Pelfort i el passatge
Negociant a Vallvidrera, d'acord amb les considera¬
cions que figuren en informes adjunts.
Ratificar l'informe del Pla Especial de l'illa delimitada

pels carrers de Ricard Villa, ronda del General Mitre i
avinguda de Sarrià, d'acord amb les consideracions
que figuren en informe adjunt.
Aprovar el projecte d'obres de la 2a fase del carrer

de Pelfort, que comprèn l'execució de murs de conten¬
ció de terres, clavegueram i estesa de formigó, per un
import de 6.000.000 pessetes amb càrrec al Capítol VI,
Programa 017.0, Partida 649 de Pressupost de 1989.
Aprovar el projecte d'obres de la 2a fase del carrer

del Comandant Llança, consistent en l'excavació i nive-
Hació de terres, estesa de formigó i acabat superficial,
per un import de 3.000.000 pessetes amb càrrec al
Capítol VI, Programa 017.0, Partida 649 de Pressupost
de 1989.
AprovaréI projecte d'obra consistent en l'arranjament

de la coberta de teula del Museu Vil·la Joana, per un

import de 7.000.000 pessetes amb càrrec al Capítol VI,
Programa 017.0, Partida 649 de Pressupost de 1989.
En l'esmentat import l'Àrea de Cultura hi col·labora amb
2.000.000 de pessetes.
AprovaréI projecte d'obra consistent en l'arranjament

dels locals en planta baixa de Can Margenat per a la
seva adequació com oficines del Districte, per un im¬
port de 3.000.000 de pessetes amb càrrec al Capítol VI,
Programa 017.0, Partida 649 de Pressupost de 1989.
Sol·licitar al President de la Comissió de Descentra¬

lització que a l'hora d'elaborar els pressupostos munici¬
pals es tingui en compte l'article 15 de les Normes
reguladores de l'organització dels Districtes que indica
que s'haurà d'informar amb caràcter preceptiu sobre
els pressupostos municipals; la qual cosa s'ha de poder
verificar amb anterioritat a la seva aprovació pels
òrgans centrals de l'Ajuntament i conseqüentment es
demana que l'Ajuntament informi als veïns del Districte
sobre els esmentats pressupostos, tal i com s'havia fet
en alguna ocasió anterior.
Subvencionar l'Agrupació de Veïns Les Tres Torres,

la Comissió de Festes de la plaça Manyer i Flaquer, la
parròquia Sant Vicenç de Sarrià, l'Associació Comer¬
ciants i Professionals zona Muntaner, Adriano Mitre
(Barnavasi), l'Associació de veïns de Sarrià (Agrupació
Sardanista), i l'Associació de comerciants de Sarrià, per
un import total de 950.000 pessetes, amb càrrec al
Capítol IV, Partida 472 del Pressupost de 1989.
Donar compte d'haver-se tramitat diverses llicències

definitives pel que fa a locals de concurrència pública.
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Districte 8. Nou Barris

Sessió del 23 de novembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Moció. El Consell Municipal de Districte expressa el

seu condol per la pèrdua de Dolores Ibárruri, «Pasiona¬
ria».
Quedar assabentat de les subvencions i contractes

aprovats pel Regidor President des de l'última sessió i
que figuren en les relacions de dates 27 d'octubre, i 3 i
20 de novembre de 1989 i projectes d'obres a càrrec

del Pressupost d'Inversions i del Fons de Lliure Disposi¬
ció del Districte de l'any 1989, partida 649.
Elèctric Unió, SCP, per les obres d'instal·lació de

connexió elèctrica al Mirador de Torre Baró, per un
import de 6.868.375 pessetes; Alien, SA, per les obres
d'adequació interior de l'illa Torre Llobeta, 2a fase, per
un import de 11.000.000 pessetes; i Antonio Casado i
Cia. SA, per les obres de construcció d'accessos de
vianants i repoblació forestal, 1a fase, a Ciutat Meri¬
diana.

Districte 10. Sant Martí

Sessió del 23 de novembre de 1989

Adjudicar a Técnicas Viales, SA (Tevisa), el projecte
de recobriment asfàltic i restauració de voreres del
carrer de Marià Aguiló en el tram comprès entre el
carrer de Taulat i el de Pere IV, per un import de
6.790.000 pessetes.
Adjudicar a Enrique Rodríguez i Petriz, SA, (Europe-

sa), el projecte d'obres d'obertura i connexió del carrer
de Fluvià amb la Gran Via de les Corts Catalanes, per
un import de 3.821.109 pessetes.
AdjudicareI projecte d'arranjament dels carrers d'An¬

dreu Febrer i Pere Blai en el tram comprès entre els
carrers de Tolosa i de Perpinyà, per un import de
10.229.168 pessetes.
Aprovar el projecte d'enjardinament del carrer de

Pujades cantonada amb el carrer de Wellington, per un
import de 5.592.196 pessetes i establir amb càrrec al
Pressupost del Districte la quantitat de 750.000 pesse¬
tes (partida 649-115.30-05/10).
Aprovar el projecte d'enjardinament de la cruïlla dels

carrers de Bac de Roda i d'Andrade, per un import de
6.680.870 pessetes i establir amb càrrec al Pressupost
del Districte la quantitat de 2.000.000 pessetes (partida
649-115.30-05/10).
Aprovar el projecte de construcció d'un casal d'avis i

urbanització d'una placeta annexa al carrer de Menor¬

ca, per un import de 59.989.705 i 10.841.000 pessetes,
respectivament, i convocar concurrència d'ofertes pera
l'adjudicació del contracte.
Informar favorablement sobre el projecte de cons¬

trucció d'una piscina al carrer de Menorca, per un
import de 193.729.081 pessetes.
Informar favorablement sobre el projecte de cons¬

trucció d'un polisportiu cobert i sala de barri, al carrer
de Bac de Roda, per un import de 187.211.150 pes¬
setes.
Informar favorablement sobre el Pla especial de refor¬

ma interior del sector de la Paperera, pendent d'aprova¬
ció inicial.
Informar favorablement sobre el Pla especial de Re¬

forma Interior en l'Àmbit de l'illa anomenada Hispano
Olivetti, pendent d'aprovació provisional.
Informar favorablement sobre ei projecte Parc de

Sant Martí de Provençals, d'execució de la 4a fase per
un import de 62.839.016 pessetes.
Determinar i aprovar que la representació en el Con¬

sell Escolar de Districte per part d'aquest Consell Muni¬
cipal, tindrà la composició següent: tres Consellers del
Grup Socialista, un Conseller del Grup Iniciativa per
Catalunya, un Conseller del Grup Convergència i Unió,
un Conseller del Grup Popular, el Coordinador de Ser¬
veis de Districte i el Cap de la Divisió de Serveis Perso¬
nals.
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PERSONAL

Nomenaments

Decret. Atesa la proposta de la Regidoría de Presi¬
dència i vist l'article 311 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, en
relació i concordança amb l'article 20.2 de la Llei 30/84
de 2 d'agost, article 104 de la Llei 7/85 de 2 d'abril i 176
del RD 781/86 de 18 d'abril, disposo:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Joaquim Romañac

i Planella amb adscripció a la Regidoría de Presidència
com a Tècnic superior per tal de desenvolupar el lloc de
treball de Tècnic de Protocol, amb la retribució cor¬

responent al grup A, nivell de complement de destina¬
ció 20, específic propi del lloc de treball i amb el règim
horari de dedicació prolongada.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. P-1180)

* * *

Decret. Atesa la proposta del Gabinet de l'Alcaldia, i
vist l'article 311 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, en relació i
concordança amb l'article 20.2 de la Llei 30/84 de 2
d'agost, article 104 de la Llei 7/85 de 2 d'abril i 176 del
RD 781/86 de 18 d'abril, disposo:
Nomenar funcionària eventual la Sra. Anna Aguilar i

Camprubí, per desenvolupar tasques d'assessorament
al Gabinet de l'Alcaldia, amb la retribució corresponent
a Tècnic superior, amb efectes de l'1 d'octubre de
1989.
Barcelona, 13 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. P-1238)

★ ★ ★

Decret. Atesa la proposta de cessament de la Sra.
Rosario Rincón i Castuera, per part del Cap del Gabinet
de l'Alcaldia, i vist l'article 311 de la Llei 8/87 de 15
d'abril, en relació i concordança amb l'article 20.2 de la
Llei 30/84 de 2 d'agost, article 104 de la Llei 7/85 de 2
d'abril i 176 del RD 781/86 de 18 d'abril, disposo:

Cessar, com a funcionària eventual, la Sra. Rosario
Rincón i Castuera, adscrita al Departament de Docu¬
mentació del Gabinet de l'Alcaldia, deixant sense efecte
el seu nomenament fet per decret d'aquesta Alcaldia,
de 23 de febrer de 1987.
Barcelona, 13 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. P-1239)
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant els mesos

d'octubre i novembre de 1989

A. Montoya i Martínez

I. de Ros i Sopranes

Esclet, SA

N. Vivella i Olivé

Ausona, 98

Cartellà, 156-162-Petrarca, 919-Es-
piell, 23

Nou Pins, 78

Doctor Letamendi, 58

A. Toyos i Buigues Santaló, 10-12

ONCE

A. Fernández i Sainz

I. Ros i Artero

Immobiliària Pedrosa, SA

Carretera d'Esplugues, 102-106

Passatge de Montornès, 12

Dos de Maig, 245-251

Avinguda Mare de Déu de Montser¬
rat, 32 Passatge Redemptor, 19

S. Forcadell i Fortuny

Institut Clínica Corachan, SA

Sant Roc, 31-33-Vilardell, 37

Buïgas, 19

Obres planta baixa destinades a

garatge-aparcament

Modificació projecte

Edifici compost de planta baixa,
destinada a local i accessos i
dues plantes tipus per a habitat¬
ge

Edifici compost de dues plantes
soterrànies destinades a garatge-
aparcament i a arxiu, de planta
baixa destinada a local comercial i
de dues plantes tipus destinades
a habitatges

Edifici compost de cinc soter¬
ranis, planta baixa, entresolat i
quatre plantes tipus, destinat a
aparcaments, locals comercials i
oficines

Construcció piscina coberta i pis¬
ta polisportiva situada entre dos
edificis dedicats a ensenyament i
residència

Addició d'una planta en edifici uni-
familiar aïllat

Reforma interior destinada a la
construcció de lavabos i acondi-
ciament de noves aules en planta
baixa

Edifici compost de planta soter-
rània, destinada a aparcament,
planta baixa destinada a vestíbuls
d'accés i locals comercials, planta
primera destinada a oficines, plan¬
tes segona, tercera i quarta desti¬
nades a habitatges i coberta pla¬
na

Edifici entre mitgeres, compost de
planta baixa, quatre plantes tipus,
destinat a habitatges i locals co¬
mercials

Adaptació a la Normativa de pro¬
tecció contra incendis
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E. Rodríguez i Rodríguez Ronda del Guinardó, 249-Agrega-
ció, 7

S. Díaz i Berenguer

Nova Icària, SA

Planta, SA

D. Antonijuan i Roca

Immobiliària Torner

J. Pujagut i Font
J. Gargallo i Lecina
Pelayo 20, SA

Promoció Cultural Urbana Bonanova,
SA

Explotaciones Ochenta, SA

J. Ulled i Murrieta

Incisa Interconsult Inmobiliaria, SA

Promociones e Inversiones Inmobiliaries,
SA

Vamashita, SA

San Jaime de Restaurantes, SA

Nova Icària, SA

Fincas San Andrés, SA

Companyia Telefonica, SA

Passatge de la Mare de Déu del
Coll, 185

Vial Olímpica, 5-11

Plantada, 2-4-Terre, 11

Monges, 16-18-Llenguadoc, 40

Bailén, 63

Passeig de Maragall, 98

Góngora, 40
Pelai, 20

Avinguda de Pedralbes, 2-10

Berlín, 67

Montevideo, 20-plaça Monasteri, 4
Benedicto Mateo, 44

Rosario, 38-Doctor Roux, 44-48

Infanta Carlota, 145

Plaça de Sant Jaume, 6-Llibreteria,
2-4

Vila Olímpica, 5-7

Manzanares, 19-25

Via Augusta, 179

Edifici compost de planta baixa i
entresolat destinat a local comer¬
cial, quatre plantes tipus destina¬
des a habitatges i planta terrat
pla, per la banda de la Ronda del
Guinardó; soterranis, planta baixa
I entresolat destinats a local co¬

mercial, dues plantes tipus desti¬
nades a habitatges i planta terrat
pla, per la banda del carrer de l'A¬
gregació
Edifici compost de planta baixa
destinada a garatge i accés, dues
plantes tipus destinades a habitat¬
ges, planta coberta inclinada i ter¬
rat pla
Edifici destinat a habitatges, lo¬
cals comercials i aparcaments
Edifici de cinc habitatges unifami-
liars en filera compost de plantes
soterrània, baixa i dues plantes
tipus i coberta
Reconstrucció d'habitatge unifa-
miliar entre mitgeres
Enderroc planta àtic i reposició de
forjat corresponent a l'habitatge
3r 3a

Modificació de projecte
Modificació de projecte
Reforma i canvi d'ús en edifici
destinat a hotel

Reforma coberta en edifici desti¬
nat a Col·legi Major Universitari
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de dues plantes soter-
rànies, baixa, entresolat i cinc
plantes tipus
Modificació de projecte
Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de quatre plantes soter-
rànies, baixa, entresolat i quatre
plantes tipus
Edifici unifamiliar aïllat amb soter¬
ranis destinats a aparcaments
Acondiciament i reforma estructu¬
ral de local destinat a hostelería i
restauració

Reforma interior local per a restau¬
rant

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments
Edifici entre mitgeres, compost de
tres plantes soterrànies, baixa i
una planta tipus, destinat a habi¬
tatges, local i aparcament
Insonorització I reforma de terrat
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M. C. Agustí i Ferrer

Gomaran, SA

Hotel Viena, SA

Gaball, SA

V. Domínguez i Largo,

Aleusus, SA

R. M. Capdevila i Castiello

F. Rodríguez i Viches

C. Fernández i López
Construcciones Cabeza Tornero, SA

Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús

Ibèrica Hose, SA

E. Porter i Naya
Inmobles 92, SA

E. Roig i Ribera
Llars Barcinova, SA

Profiatc 7, SA

Construcciones y Promociones Cantare¬
ro SA

J. Alonso i Martínez

J. Garcia i Requena

Companyia Telefònica, SA

Inmobiliaria Panorama, SA

Promoció i Inversió Inmobiliaria, SA

Marvesol

Pàrking La Justícia

Passsatge Bofill, 24

Sants, 224

Carme, 20-22-Pintor Fortuny, 13
Portolà, 2-6

Major del Rectoret, 165

Legalitat, 14

Duc de la Victòria, 1-3-Portafer-
rissa, 23

Fastenrath, 27

Fastenrath, 46
Doctor Bové, 48-50

Roger de Llúria, 19

Dante Alighieri, 110-112
Conca de Tremp, 22
Felip II, 9-19

Santander, 49-53

Passatge Torres i Bages, 28-38
Vilamarí 86-88

Mossèn Quintí Mallofré, 15

Cardó, 10-Torrent de Can Mante¬
ga, 11

Felip II, 159-161

Montnegre, 14-16

Freser, 146-150-Joan de Peguera,
51-53

Rosario, 42

Sardenya, 396

Can Oliva, 68

Reforma i ampliació habitatge uni-
familiar

Edifici plurifamiliar entre mitgeres,
compost de dues plantes soter-
rànies, baixa i quatre plantes ti¬
pus, destinat a habitatges, locals i
aparcaments
Reforma hotel

Modificació projecte

Habitatge unifamiliar aïllat com¬
post de planta baixa i dues plan¬
tes tipus
Edifici de nova planta amb dos
habitatges unifamiliars compostos
de planta baixa, entresolat i dues
plantes tipus
Reforma interior per a acondicia-
ment de part d'una pensió per a
ús d'habitatge
Ampliació i reforma habitatge uni¬
familiar

Modificació de projecte
Edifici aïllat de nova planta
Reforma interior en edifici d'habi¬

tatges per acondicionar-lo a esco¬
la

Modificació de projecte
Modificació de llicència

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de 2 plantes soterrani,
baixa amb entresolat, 6 plantes
tipus i coberta
Modificació de projecte
Modificació de projecte
Construcció d'edifici compost de
3 plantes, soterrani, planta baixa,
entresolat, 5 plantes tipus i cober¬
ta

Habitatge unifamiliar entre mitge¬
res

Edifici compost de planta baixa
destinat a local i de planta pis
destinat a habitatge
Modificació de projecte
Remodelació i reforma d'un local
per a oficines
Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcament
Modificació de projecte
Construcció d'un edifici compost
de planta baixa, entresolat, cinc
plantes tipus i coberta
Edifici d'aparcaments privats de
planta baixa, dues plantes tipus i
dos soterranis
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Nova Icaria, SA

Col·legi de Sant Ignasi

Nova Icària, SA

Edificacions de Santa Rosa, SA

Nova Icària, SA

Inmuebles Industriales Doga Decta, SA

Inmobiliaria Ramis, SA

Nova Icaria, SA

Nova Icària

Nova Icària, SA

Nova Icària, SA

Companyia Telefònica, SA

Plàstic Comas, SA

Vila Olímpica, 8-6

Carrasco i Formiguera, 32
Vila Olímpica 6.1 i 6.2

Roger de Flor, 138-Passatge Boca-
bella, 1-3

Vila Olímpica, 7.5

Pallars, 455-475-Josep Pla, 74-96-
Veneçuela, 118-131

Ramis, 7-11-Quevedo, 23-27-Milà i
Fontanals, 74-78

Vila Olímpica, 5.4

Vila Olímpica, 8.3, 8.4

Vila Olímpica, 5.9

Vila Olímpica 7.2

Dos de Maig, 218-220

Nou de Porta, 29-31

Z. del Pino i Jiménez

M. Permanyer i Vallcorba

Promotora Pare Manyanet, SA

Mutualitad General de Previsión de la
Abogacía
Comunitat de Propietaris

Medin-1, SA

Finestrelles, 61

Agustí i Milà, 9-11

Pare Manyanet, 46-54-Riera d'Hor¬
ta, 38-40

Passeig de Gràcia, 35

Entença, 117-121
Mare de Déu de la Salut, 32

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments
Modificació de projecte

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments
Edifici de nova planta compost de
dues plantes soterrànies, planta
baixa, entresolat, cinc plantes ti¬
pus i coberta
Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments
Construcció de dinou naus indus¬
trials en filera, compostes de plan¬
ta baixa, tipus i soterrani destinat
a garatge

Conjunt de quatre edificis d'habi¬
tatges plurifamiliars entre mitge-
res, de planta baixa, tres plantes
tipus cadascun i quatre plantes
soterrànies destinades a aparca¬
ment

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments

Edifici d'habitatges i aparca¬
ments

Edifici d'habitatges, locals comer¬
cials i aparcaments
Reforma interior de local compost
de planta baixa i entresolat desti¬
nat a oficines

Edifici compost de planta soter-
rània destinada a aparcament,
baixa destinada a vestíbul d'ac¬
cés, local i oficines, planta entre¬
solat destinada a locals i dues

plantes tipus destinades a habitat¬
ges

Edifici compost de planta baixa i
dues plantes tipus destinades a
magatzem i habitatges
Edifici d'habitatges i local comer¬
cial compost de planta baixa i
quatre plantes tipus

Modificació projecte

Reforma parcial interior, reparació
de terrat i restauració de façana
Modificació de projecte
Edifici plurifamiliar entre mitgeres,
destinat a habitatges, locals co¬
mercials i aparcaments, compost
de tres plantes soterrànies, baixa,
entresolat, dues plantes tipus i co¬
berta
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Bayer Hispania Industrial

J. Mercadé i Parera

Comunitat de Propietaris Príncep
Jorge II

Comunitat de Propietaris

Inmobiliaria Petrarca, SA

Tamayo Meca

Promociones Duret, SA

M. Pérez i Borras

Cromogenia-Units, SA

Dos Mil Quinientas Trenta i Tres, SA

J. Canet i Maicas

Inmobiliaria Rocafort, SA

Caixa de Pensions La Caixa

Matsuo Iwamoto Kazushiro

Jarcios

ICIBF, SA

C. Sobella i Barrabes

I. Ressel i Krainz

Feixa Llarga, 7

Lleó XIII, 16-18

Béjar, 10-12-Príncep Jorge II

Passeig de Maragall, 182
Coll i Vehí, 60

Rubió i Ors, 3

Avinguda de Madrid, 100

Ganduxer, 115

Feixa Llarga, 1-lletra K, 29-33

Passatge de la Independència, 17-
23

Barnola, 7

Via Augusta, 248-250

Londres, 29

Quintana, 4 baixos

Collserola Pirozzini

Gelabert, 16-20

Plaça Comas, 8

Mont d'Orsà, 15

P. Blasco i Aparicio Indústria, 119-121

Edificis industrials compostos de
planta destinada a magatzem i
edifici compost de planta destina¬
da a recepció i oficines
Contrucció d'un garatge-aparca-
ment de quatre plantes en el
subsòl d'una pista esportiva exis¬
tent

Edifici plurifamiliar entre mitgeres,
compost de planta soterrània, bai¬
xa, entresolat, dues plantes tipus i
coberta, destinat a locals comer¬
cials , oficines i habitatges
Instal·lació d'ascensor

Modificació de projecte

Construcció edifici unifamiliar en¬

tre mitgeres, compost de planta
baixa, entresolat, dues plantes ti¬
pus i coberta

Edifici compost de planta soter¬
rània, baixa, entresolat i sis plan¬
tes tipus, destinat a aparcaments,
locals comercials i habitatges
Reforma interior en planta tercera

Construcció d'una nau industrial
per a magatzem i oficines
Edifici de sis habitatges i aparca¬
ment compost de quatre plantes
soterrani, baixa i planta tipus

Edifici destinat a local comercial i

habitatges, compost de planta
soterrània, baixa i dues plantes ti¬
pus

Edifici destinat a oficines i aparca¬
ment, compost de quatre plantes
soterrànies, baixa, planta tipus i
coberta

Edifici destinat a oficines, com¬
post de plantes soterrani, baixa,
cinc plantes tipus i coberta

Reforma interior acondiciament i
canvi d'ús de local

Flivernacle desmuntable sobre ter¬
reny

Modificació de projecte

Reforma plantes baixa i primera
existents i addició de quatre plan¬
tes en edifici destinat a oficines

Reforma i ampliació d'habitatge,
unifamiliar aïllat, compost de plan¬
ta soterrània, semisoterrani i bai¬
xa, i acondiciament d'una planta
tipus

Reforma i ampliació d'entresolat
en un local de planta baixa desti¬
nat a pizzeria
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P. Barceló Alcalde de Móstoles, 18-20-Encar-
nació

E. Vivas i Lluch

Tucana, SA

Inmobiliaria Greco II, SA

E. Urrutia i Magalón

J. Budia i Aviles

Comunitat de Propietaris

Credisport, SA

Lutxana, 67

Modolell, 20

Greco, 9-15

Tòqulo, 4

Novell, 37-39-Galileo, 265

Major de Sarrià, 147

Garrofers, 48-53-Selva, 9

Vilomana, SA

Isard, SA

Sant Gervasi de Cassoles, 43

València, 499

Junta de Compensació de la superilla Avinguda de la Diagonal, 565-577
Diagonal Centre

Edifici compost de planta soter¬
rani destinada a local comercial,
baixa destinada a vestíbul d'ac¬
cés i local comercial, quatre plan¬
tes tipus destinades a habitatges i
terrat

Ampliació i reforma d'habitatge

Edifici plurifamiliar aïllat, compost
de tres plantes soterrànies, baixa i
quatres plantes tipus

Segona fase consistent en l'addi¬
ció de tres plantes tipus per a
habitatges en edifici existent

Construcció d'una piscina en ha¬
bitatge unifamiliar aïllat

Edifici plurifamiliar entre mitgeres,
compost de dues plantes soter¬
rànies, baixa, entresolat, dues
plantes tipus i coberta

Modificació de projecte

Segona fase edifici habitatges en¬
tre mitgeres, compost de tres
plantes soterrànies destinades a
aparcaments, baixa destinada a
locals comercials i quatre plantes
tipus i addició d'una tercera plan¬
ta soterrània destinada a aparca¬
ment corresponent a la primera
fase

Edifici entre mitgeres, compost de
dues plantes soterrànies, baixa,
entresolat, plànta tipus i terrat

Edifici compost de tres plantes
soterrànies, baixa, entresolat, cinc
plantes tipus i coberta

Construcció de parets de pantalla
i fonamentació de la zona de fa¬
çana

Contra les resolucions anteriors es pot interposar,
de conformitat amb l'article 142 del Reglament d'Or¬
ganització i Administració municipal, recurs d'alçada
davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat
de l'endemà de la data d'aquesta publicació. L'es¬
mentat recurs s'entendrà desestimat si transcorria un
mes de la seva interposició, sense que se'n notifiqui
la resolució. Contra la desestimació del recurs d'alça¬

da es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala corresponent de l'Audiència Ter¬
ritorial de Barcelona en el termini de dos mesos

comptats de l'endemà de la notificació de la desesti¬
mació quan aquesta hagi estat expressa, o en el
termini d'un any comptat de la data de presentació
del recurs d'alçada si aquest fos tàcitament desesti¬
mat.



1560 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 38 10-XII-1989

Subhasta

S'exposa al públic en el Negociat de Manteniment
d'Edificis i Instal·lacions, el plec de condicions econòmi-
co-administratives que han de regir la contractació de
les obres de conservació ordinària i programada en els
Edificis administratius, de Salut Pública i Medi Ambient,
aprovat per acord de l'Alcaldia de 6 de novembre de
1989.
Durant el termini de quinze a comptar de l'endemà de

la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província es podran presentar reclamacions que seran
resoltes per la Corporació, transcorregut l'esmentat
termini no s'admetran les que es fonamentin en infrac¬
cions determinants d'anul·labilitat del plec o d'alguna de
les seves clàusules, s'admetran únicament les impug¬
nacions basades en vici de nul·litat.

Al mateix temps, s'anuncia la subhasta per a l'adjudi¬
cació del contracte que aqui s'anuncia, d'acord amb
les condicions següents:
Objecte: Obres de conservació ordinària i programa¬

da en els Edificis administratius, de Salut Pública i Medi
Ambient.
Tipus de licitació: 140.000.000 de pessetes.
Termini d'execució de les obres: 2 anys.
Pagament: El pagament s'efectuarà amb càrrec a la

partida 222 del Pressupost General de 1990 i 1991.
Expedient: S'exposa en el Negociat de Manteniment

d'Edificis i Instal·lacions (plaça de Sant Miquel, planta
5a).
Presentació de proposicions. Lloc: Les proposicions

es presentaran en el Negociat de Manteniment d'Edifi¬
cis i Instal·lacions, llevat dels dissabtes que hauran de
presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament.
També prodran presentar-se davant Notari públic,

d'acord el amb el que disposa l'article 104 del Regla¬
ment d'Organització i Administració del municipi de Bar¬
celona.

Horari: de 9 a 14 hores.
Termini: El termini de presentació s'iniciarà amb la

publicació del primer anunci en el Boletín Oficial del
Estado, en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'acabarà a les
12 hores del dia en què s'acompleixin els 20 dies
hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'últim
anunci en les esmentades publicacions oficials.

Els licitadors presentaran les seves proposicions en
dos sobres diferents, en els quals figurarà la inscripció
«Proposició per prendre part en la subhasta de les
obres de conservació ordinària i programada dels
Edificis administratius, de Salut Pública i Medi Am¬
bient».

El primer sobre se subtitularà «proposició econòmica»
i contindrà exclusivament la proposició redactada se¬
gons el model següent:

«El Sr. ..., veí de ... amb domicili a ... actuant en nom i
representació de ... assabentat del plec de condicions,
pressupost, memòria i preus unitaris que han de regir el
contracte de les obres de ..., es compromet a executar-
lo amb subjecció estricta als esmentats documents,
amb una baixa del ... sobre els preus unitaris.
Així mateix, es compromet a donar compliment al

que disposen les Lleis Protectores del Treball, en tots
els seus aspectes, inclosos els de previsió i seguretat
social (data i signatura del proponent)».
En el supòsit de que la baixa oferta, excedís del 12 %

del tipus de licitació, s'haurà d'incloure la seva justifica¬
ció, mitjançant la descomposició detallada dels preus
unitaris que li hagin servit de base.
Garantia provisional i garantia definitiva. Per prendre

part en la subhasta els licitadors hauran de constituir
amb anterioritat la garantia provisional d' 1.485.000
pessetes; la garantia definitiva i la complementària, si
és el cas, es deduiran segons disposa l'article 82 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Lo¬
cals.

Si no es formulen reclamacions contra el plec (si se'n
formulen s'ajornarà la licitació), tindrà lloc en el despatx
de l'll im. Sr. Tinent d'Alcalde o Regidor que per torn li
correspongui, a partir de les nou hores del quart dia
hàbil següent, a comptar del darrer dia fixat per a la
presentació de les proposicions.
Barcelona, 13 de novembre de 1989.
El Secretari General, Jordi Baulies i Cortal.

Notificacions
En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei

de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient tramitat amb el núm. 3704/88, pel Negociat de
Proveïments i Consum, per haver-se assabentat conei¬
xement de la defunció de la Sra. Josepa Sirvent i
Montané, titular del lloc de venda núm. 311 del mercat
dels Encants de Sant Antoni, es notifica als seus

ignorats hereus que han transcorregut els terminis
previstos en l'article 32 de l'Ordenança de Mercats
sense que els que han resultat hereus hagin instat la
successió de la titularitat, tot i haver estat requerits per
fer-ho. De conformitat amb el que preveu l'article 91.1
de la Llei de Procediment Administratiu, durant el
termini de 15 dies i en les dependències de l'esmentat
Negociat se'ls informarà de les actuacions practica¬
des, per tal que, a la seva vista, al·leguin i presentin els
documents i justificants que considerin oportuns.
Transcorregut el termini indicat sense haver complert

el present tràmit, se'ls entendrà decaiguis en el seu
dret de fer-ho.
Barcelona, 2 de novembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

★ ★ ★

En compliment del que disposa l'article 80 de la Llei
de Procediment Administratiu, i en relació amb l'expe¬
dient tramitat amb el núm. 4731/89 pel Negociat de
Proveïments i Consum, sobre la proposta de caducitat
del lloc de venda núm. 102 del mercat d'Hostafrancs,
es notifica a la seva titular Sra. Concepció Garcia i
Cortés (en el seu últim domicili conegut, carrer de
Pujòs, 78 de l'Hospitalet del Llobregat han estat refusa¬
des les notificacions que li han estat dirigides) la pro¬
posta de resolució que a continuació es transcriu:
«D'acord amb el que estableix l'article 137,1 de la Llei

de Procediment Administratiu, li notifico que en l'expe¬
dient sancionador instruït per aquest Negociat amb el
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número assenyalat en el paràgraf anterior, ha estat
formulada la proposta de resolució següent:
Imposar a la senyora Concepció Garcia i Cortés,

titular del lloc de venda núm. 102 del mercat d'Hosta-
francs, la sanció de pèrdua de l'autorització que empa¬
ra l'ús de l'esmentat lloc de venda, de conformitat amb
el que disposa l'article 92 Bc) de l'Ordenança de
Mercats, per comissió de falta greu assenyalada en
l'article 90 k) de la mateixa Ordenança; declarar cadu¬
cada l'esmentada autorització i vacant el citat lloc de
venda i requerir-lo perquè en el termini de deu dies deixi

el lloc de venda lliure, vacu, expedit i a disposició de l'A¬
juntament».

En el termini de vuit dies a comptar de l'endemà de la
publicació del present anunci, podrà al·legar tot el que
consideri convenient per a la seva defensa. Transcor¬
regut aquest termini, la proposta de resolució juntament
amb allò actuat serà elevat a l'òrgan al qual cor¬
respongui dictar la resolució del present expedient. La
Instructora. Signat: Montserrat Oriol i Bellot.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. El Secretari

General, Jordi Baulies i Cortal.

Anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núms. 261 al 286 dels dies 1 al 30 de
novembre de 1989

Subhastes
- Plec de condicions que ha de regir la contractació de
les obres de conservació ordinària i programada en
els edificis administratius de Salut pública i Medi am¬
bient.
(Dia 30)

Concursos
- Plec de condicions que ha de regir el concurs per a
la gestió tècnica del projecte Transformadors, trami¬
tat pel Negociat de Joventut de l'Àrea d'Afers Socials
i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.

- Plec de condicions que ha de regir el concurs per a
la gestió tècnica del projecte Casa del Mig, tramitat
pel Negociat de Joventut de l'Àrea d'Afers Socials i
Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
(Dia 16)

- Plec de condicions que ha de regir el contracte del
treballs de conservació d'enllumenat públic de la
demarcació, el qual estarà exposat al públic en el
Negociat de Transports i Circulació.

- Plec de condicions que ha de regir el contracte dels
treballs de conservació d'enllumenat públic de la 2a
demarcació, el qual estarà exposat al públic en el
Negociat de Transports i Circulació.

- Plec de condicions que ha de regir el contracte dels
treballs de conservació d'enllumenat públic de la 3a
demarcació, el qual estarà exposat al públic en el
Negociat de Transports i Circulació.
(Dia 21)

Cancel·lació de les
garanties donades per:
- Construcciones Padrós, SA, per les obres de rehabili¬
tació de la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (1a
fase).
(Dia 1)

- Fomento de Obras y Construcciones, SA (FOCSA),
per les obres d'ampliació del Museu de Zoologia.

- Copypsa y Francisco Closa Alegret, SA, per el con¬
tracte de manteniment programat, i reparació i con¬
servació dels equipaments i centres esportius, en
concepte d'arquitectura, dels edificis i instal·lacions
adscrits a la Subàrea d'Esports.
(Dia 17)

- Josep M. Guitart i Plana, per les obres de construcció
de vestuaris i remodelació de tanques al CP Barcelona.
(Dia 18)

- Àubert, per l'adquisició i repartiment de material de
neteja.
(Dia 21)

- Cubiertas i Mzov, SS, per les obres d'ordenació del
carrer de Quatre Camins (eix viari Sarrià-Sant Gervasi).
(Dia 22)

- Fapert, SA per les obres de rehabilitació de les
façanes del CP Timbaler del Bruc.
(Dia 23)

- Àssociació Promotora de Treball Social, pel contracte
de prestació de serveis del Programa d'atenció pri¬
mària al Districte de Gràcia.
(Dia 25)

- Melchor Fons, SA, per les obres d'acondiciament
elèctric a l'amfiteatre del Turó Parc, regulació de
control de l'atenció d'intensitat al Museu d'Art Mo¬
dern, instal·lació elèctrica contra incendis i remodela¬
ció de la planta baixa de l'Arxiu i condiciament de
l'espai teatral al Turó Parc.

- Melchor Fons, SA, per les obres d'instal·lació elèctri¬
ca i calefacció del CP Sant Joan.
(Dia 28)

- Simesa, per les obres de conservació i instal·lacions
en edificis administratius, culturals, de salut pública i
de medi ambient; restauració de l'edifici del carrer
Nou de la Rambla, núm. 78; reforma d'un sector de la
planta primera de la Ronda de Sant Antoni, núm. 49;
adequació de la instal·lació elèctrica de la plaça de
Lesseps, núm. 1; instal·lació de dos condicionadors
de aire per al Gabinet tècnic de Programació; saneja¬
ment i neteja del circuit de l'aire condicionat i calefac¬
ció a l'edifici novíssim; instal·lació elèctrica al Museu
Verdaguer i CP Xiprés; acoblament de la instal·lació
de la calefacció de l'edifici de la plaça de Sant Jaume
i del carrer de la Ciutat, núms. 4-6; protecció contra
incendis, senyalització d'emergència i galeria de ser¬
vei al carrer Ciutat, núms. 4-6 i construcció d'oficines
del Servei d'Higiene Pública al carrer de Francesc
Aranda, núm. 60.

- Vicente Velàzquez Santo Domingo, per la gestió del
servei de bar-cafeteria del Centre Cívic la Sedeta.
(Dia 30)
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Informació pública
- De l'acord del Consell Plenari, de 6 d'octubre de 1989,
d'aprovar l'emissió en el mercat públic alemany d'obli¬
gacions per un valor de 200 milions de marcs ale¬
manys, per finançar la resta del programa d'inversions
de 1989 i una part del programa de 1990.
(Dia 1)

- Sorteig públic de títols del Deute Municipal, segons
s'estableix en els respectius quadres d'amortització
amb la particularitat del sorteig avançat per a 1990, i
amb les mateixes normes que van regir en sorteigs
anteriors.

(Dia 2)
- De l'acord del Consell Plenari, de 16 de juny de 1989,
d'aprovar la realització d'un programa de pagarés a
curt termini de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'ob-
jectiu de substituir parcialment pòlisses de crèdit-
préstec a curt termini fins a un màxim de 5.000
milions de pessetes.
(Dia 4)

- De l'acord del Consell Plenari, de 16 de juny de 1989,
d'incoar expedient d'inclusió de la finca núm. 13 del
carrer de Fabra i Puig, cantonada al carrer de Cuba,
núms. 2-10, en el catàleg de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Històrico-Artístic de la Ciutat.
(Dia 7)

- De l'expedient relatiu a l'adquisició pel sistema d'ex¬
propiació, de les finques del tram comprès entre els
carrers de Perellada i de Roquetes, núm. 9; del carrer
de Virgili, núms. 88-96; del carrer del Segre, núms. 56
B i 56 C i del carrer de Perellada, núm 24 C; de 955
m2 de superfície, afectada per vial pel Plan General
Metropolità, aprovat el 14 de juliol de 1976, propietat
de Josefa Castell i Camps.
(Dia 9)

- De l'acord del Consell Plenari, de 10 de novembre de
1989, de derogar les Ordenances Fiscals; imposar per
a l'exercici de 1990 i succecssius diversos tributs;
aprovar les ordenances fiscals reguladores dels tributs
esmentats; aprovar l'Ordenança fiscal general regula¬
dora de les normes de gestió, recaptació i inspecció;
imposar preus públics; aprovar per a l'exercici de
1990 i successius les ordenances reguladores dels
preus públics; declarar que les taxes esmentades
constitueixen l'adaptació de les taxes al nou marc
normatiu de les hisendes locals; exposar al públic el
present expedient d'imposició i ordenació de tributs i
preus públics durant el termini de trenta dies, comp¬
tats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
(Dia 11)

- De l'expedient contradictori de declaració de ruïna de
la finca situada a la Rambla, núm. 70, propietat de
Núria de Quadras Feliu i José M, Pilar i Pedro Vives
de Quadras; declarar l'estat de ruïna de l'esmentada
finca, i ordenar als seus propietaris que en el termini
de dos mesos, i una vegada en possessió de la
corresponent llicència, procedeixen a l'ender¬
rocament de l'immoble i a la neteja i tancament del
solar resultant.
(Dia 11)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 13 de novembre de 1989,
d'aprovar de conformitat amb el que preveuen les
Normes Reguladores de la Participació ciutadana,
l'audiència pública de ciutat en relació a les ordenan¬
ces fiscals i al pressupost municipal per al proper
exercici 1990.
(Dia 15)

- De l'acord del Consell Plenari, de 27 de juny de 1989,
d'aprovar inicialment l'estudi de detall per l'ordenació
volumètrica dels carrers de Fastenrath, núms. 48-50 i
de Castellbisbal, núms 45-47.
(Dia 17)

- De l'acord del Consell Plenari, de 10 de novembre de
1989, d'aprovar unes modificacions de crèdit per un
import de 531.991.633 pessetes.
(Dia 18)

- De l'acord de l'Alcaldia, de 9 de novembre de 1989,
d'anul·lar, per respondre a liquidacions defectuoses o
prescrites, obligacions contretes que figuren al Pres¬
supost Municipal de 1989, per un import de
8.584.530 pessetes.
(Dia 23)

- De l'acord municipal, de 10 de novembre de 1989,
d'aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació del
sector de Torre Vilana, antic Asil Duran.
(Dia 24)

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de
setembre de 1989, ratificat pel Consell Plenari, de 6
d'octubre de 1989, de desestimar les al·legacions de
la Junta de Compensació del Polígon II, del PERI,
Torre Vilana.
(Dia 29)

- De l'aprovació definitiva de l'estudi de detall del
solar delimitat pels carrers de Basea, Argenteria i
Manresa.

- De l'acord el Consell Plenari, de 21 de juliol de 1989,
d'aprovar la nova redacció de l'article 22, apartat 6è,
del plec de condicions (sessió del dret de transmissió
de les places), que regula l'aparcament subterrani del
carrer de Gualba, adjudicat a Pàrking Monteroles,
SA.

- De l'acord de la Comissió de Govern, de 12 de juliol
de 1989, sobre la reglamentació de règim interior
dels Estatuts de la Comunitat d'usuaris de l'aparca¬
ment subterrani del Pàrking Monteroles, SA.
(Dia 30)

Notificacions

- A la Sra. Maria Carmen Cantero i Ejea, titular del lloc
de venda núm. 206 del mercat de la Mare de Déu de
Port, sobre la proposta de caducitat de l'esmentat
lloc de venda.
(Dia 17)

- A la Sra. Concepció García i Cortés, sobre proposta
de caducitat de la parada núm. 102 del mercat
d'Hostafrancs, en relació amb l'expedient tramitat pel
Negociat de Proveïments i Consum.
(Dia 30)
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