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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió de l'1 de desembre de 1989,
aprovada el 15 de desembre de 1989.

A la Casa de la Ciutat de Barcelona, l·1 de desembre
de mil nou-cents vuitanta-nou, es reuneix la Comissió
de Govern sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde
Pasqual Maragall i Mira, i hi concorren els ll·lms. Srs.
Tinents d'Alcalde Lluís Armet i Coma, Francesc Raven¬
tós i Torras, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll·lms. Srs.
Regidors Guerau Ruiz i Pena, Josep M. Serra i Martí,
Joan Torres i Carol, Marta Mata i Garriga, Joan Clos
i Matheu, Mercè Sala i Schnorkowski, Albert Batlle i
Bastardas, Juan José Ferreiro i Suàrez, Germà Vidal i
Rebull, Joaquim de Nadal i Caparà, i Xavier Valls i Serra,
assistits per l'll im. Sr. Secretari General, Jordi Baulies i
Cortal, que certifica.

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

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

cia obre la sessió a les onze hores i quaranta minuts.
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de 17

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 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 substitució
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 Ballart.
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 al 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'Il-lm.
Sr. Enric Truñó i Lagares, representant de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en la Comissió Permanent del
COOB-92, en substitució de l'Il-lm. 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.
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.
Vist el projecte d'ordre del dia de la sessió plenària

prevista per al proper dia 11, amb els dictàmens ja
examinats la passada sessió i els nous que s'hi han
incorporat, se li dóna la conformitat.
Conveni entre la Fundació Joan Miró i l'Ajuntament

de Barcelona, per a la creació d'un jardí d'Escultures en
l'actual Jardí Manelic
Presentat el projecte d'aquest Conveni i exposades

les seves característiques principals, s'informa favora¬
blement.

Del Tinent d'Alcalde d'Organització i Economia, so¬
bre el Pressupost de 1990.

El Sr. Raventós comenta el resum del Pressupost
General, per funcions, que s'acumula a la informació
repartida anteriorment als Regidors, i proposa deixar
el debat sobre la taula fins a una propera sessió per
tal de facilitar un estudi acurat i en profunditat de tota
la documentació pressupostària; i el Sr. Alcalde afe¬
geix que les observacions que puguin formular els
Regidors, es trametin, per escrit, al Segon Tinent d'Al¬
calde.

Proposta de normes reguladores de les subvencions
i recopilació de la normativa vigent.
Estat de situació del Pla Estratègic Barcelona 2000.
Pla Estratègic municipal.
Són retirats per la Presidència els tres informes ante¬

riors.
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Del Tinent d'Alcalde de Benestar Social, sobre el Pla
d'Infància.

La Sra. Vintró presenta el document programàtic Pla
d'Infància, elaborat per la Comissió de Benestar Social
que és el primer dels diversos plans integrals d'actua¬
ció institucional en relació amb els sectors de la

població en què incideixen els objectius de l'esmenta¬
da Comissió. Detalla el procés de redacció i assenyala
la línia programàtica general, per una banda, i les
actuacions concretes i singularitzades, per l'altra, des¬
plegades en diversos àmbits i camps temàtics, i les
propostes resultants. S'obre un debat en què interve¬
nen els Srs. Truñó, Vidal, Armet i De Nadal i la Sra.
Mata i on es posa especial èmfasi en l'elevat nivell
assolit pel document, el qual s'ha de traduir no sola¬
ment en una eina de reflexió sinó també en uns

resultats per a la qual cosa caldrà delimitar competen¬
cies i disposar dels recursos econòmics pertinents i
també fer-ne una presentació adequada no solament a
nivell intern sinó davant la Ciutat i, àdhuc, en el
Congrés de Ciutats educadores. Finalment, el Sr. Al¬
calde recull les opinions anteriorment exposades tot
expressant la satisfacció per aquest informe que la
Comissió de Govern pren en consideració i li dóna la
seva plena conformitat.
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.

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
a l'expedient; sotmetre l'expedient a informació pública
durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

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 en 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 compresa
entre els carrers de Gayarre, de la Creu Coberta, i de 26
de gener i la perllongació del carrer de Portugalete,
aprovat el 3 d'agost de 1932, la parcel·la procedent del
carrer de Joanot Martorell, núm. 25, de 13,60 m2 d'ex¬
tensió, que limita pel front, per la dreta i per l'esquerra,
amb el carrer 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 Mercan¬
til M-90, SA, representada per la Sra. M. Teresa Prades i
Diaz, pel preu d'1.836.000 pessetes completament lliu¬
re de despeses per a l'Ajuntament, 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 quan-
tiat en la Caixa municipal, partida 611.01, del Capítol 6
d'Ingressos del Pressupost General de 1989.
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Iniciar expedient d'expropiació de les finques núms.
118 al 124 de la carretera de Sants, núms. 1 a l'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
extrems, el qual transcrit literalment deia: «Declarar
d'aplicació el règim urbanístic transitori previst a l'article
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'ex¬
propiació 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, proce¬
dent de l'heretat Rectoret, situada en el terme de
Vallvidrera, agregat a Barcelona, de cabuda 480 m2,
equivalents a 12.704 pams, 58 dècims, també qua¬
drats. 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 petició formulada pels
titulars en llur escrit, del 25 de juliol de 1989: 1)
Acceptar la cessió gratuïta del domini del sòl de l'es¬
mentada finca per destinar-la a parc forestal 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 existent, 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
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.

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 diari dels 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 pugin formular-s'hi
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 que 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 provisio¬
nalment en 80.000 pessetes; desestimar les altres al·le¬
gacions a l'empara dels articles 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 afectats.

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 formulars'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 diari dels de més circulació de la Província,
amb notificació personal als propietaris afectats.
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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 del termini dels deu mesos se¬

güents a la seva expedició, de conformitat amb allò que
preveu l'article 37 del Plec tipus de condicions generals
aplicable a aquesta qüestió.
Justificada la urgència en la forma reglamentària, es

debaten les mocions següents:

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
I8 d'abril de I985; 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:

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Posar a disposició de l'Institut Català del Sòl, de
conformitat amb la clàusula primera del Conveni de 28
de juliol de 1989, 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 18 del carrer de Llàstics,
Finques núms 1 a 11 del carrer de la Sèquia,
Finques 3, 4 i 5 de la Plaça de Marquilles.

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, 28 del carrer

de Sant Ramon,
Finques núms 52, 54 i 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 urbanització, 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'habi¬
tatges 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 desena 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, sens
perjudici de transmetre la titularitat de les esmentades
finques un cop s'hagi assolit llur inscripció, en el Regis¬
tre de la Propietat, a nom de l'Ajuntament de Barcelona.

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 Torrent Tapióles,

incloses dins el Pla de Millores del Sector de Vallbo¬
na, 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 especial 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 I989, signat entre el Patronat
Municipal de l'Habitatge i l'Institut Català del Sòl, sens
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perjudici de transmetre la titularitat de les esmentades S'aproven les tres mocions precedents,
finques un cop s'hagi assolit la seva inscripció, en el No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi-
Registre de la Propietat, a nom de l'Ajuntament de Bar- dència aixeca la sessió a les tretze hores i trenta mi-
celona. nuts.

Acords

Sessió de la Comissió de Govern, de 15 de
desembre de 1989.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Ordre del dia
ALCALDIA

DELEGACIÓ DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA
I JOCS OLÍMPICS 1992

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

Aprovar inicialment el Projecte bàsic de la urbanitza¬
ció dels vials i dels espais lliures de l'Àrea olímpica de la
Diagonal pel que fa al terme municipal de Barcelona;
aprovar la relació dels béns i drets afectats per aquest
Projecte; sotmetre els esmentats acords a informació
pública; i, en cas que no s'hi formulin al·legacions,
considerar-lo aprovat definitivament; declarar iniciada
l'expropiació dels béns i drets indicats ubicats al terme
municipal de Barcelona; i sol·licitar al Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya la urgent ocupació dels
béns i drets afectats per a la construcció del Projecte
esmentat.

Aprovar definitivament la relació de béns i drets
afectats per l'expropiació de les finques situades a la
Via Favència núms. 275, 277, 279 i 281, afectades de
sistema viari i parc urbà, atès que no s'hi han presentat
al·legacions.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Negociat de Selecció i Promoció de Personal

Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'exercici 1990 amb les especifica¬
cions de nombre i classe de places que consten en el
document adjunt, segons el que disposa l'article 18 de
la Llei de Mesures de reforma de la Funció pública i
l'article 91 de la Llei reguladora de les Bases del Règim
local, essent d'aplicació per a la selecció de les places
de règim funcionarial les Bases marc aprovades pel
Consell Plenari de 3 de febrer de 1989, amb les
modificacions que consten en el text refós que figura
en l'expedient.
Aprovar la convocatòria de les proves selectives per

a la provisió de vuit places de Tècnic superior, Catedrà¬
tic del Conservatori Superior Municipal de Música de
Barcelona, mitjançant els concursos-oposicions se¬
güents:
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra de Violí).
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra d'Harpa).
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra de Pedagogia Musical).
Concurs-oposició lliure per a la provisió de dues

places de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori
(Càtedra de Piano).
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra d'Història de la Música i Estètica).
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra de Cámara).
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càte¬
dra de Direcció Coral).
Aquestes places es troben incloses a l'oferta pública

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

a la provisió de quatre places de Tècnic Superior,
Professor especial del Conservatori Superior Municipal
de Música de Barcelona, mitjançant els concursos-
oposicions següents:
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Professor Especial de Flauta Tra¬
vessera.

Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça
de Tècnic Superior, Professor Especial de Fagot.
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Professor Especial de Saxo.
Concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça

de Tècnic Superior, Professor Especial de Flauta Dolça.
Aquestes places es troben incloses a l'oferta pública

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

a la provisió, mitjançant oposició lliure, de cent-
cinquanta places de Guàrdia de la Guàrdia Urbana,
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corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 1990,
que es regiran per les Bases-marc que regulen la
provisió de places en règim funcionarial de l'Ajuntament
de Barcelona, amb les especificacions que s'adjunten.

ÀREA DE FINANCES

Negociat de Proveïments i Consum

Declarar l'exempció de pagament del cànon trimes¬
tral d'ús a les parades del Mercat provisional de Sagra¬
da Familia a favor dels titulars que provinguin de l'antic
mercat. La durada d'aquesta exempció comprendrà
des del tercer trimestre de 1989 fins al final de trimestre
natural en què es produeixi el trasllat d'aquests titulars
al Mercat definitiu de Sagrada Família.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I

SOCIAL DE LA CIUTAT

Departament Administratiu de l'Àrea de

Desenvolupament Econòmic i Social de la Ciutat

Acceptar la subvenció de 95.672.025 pessetes ator¬
gada per l'INEM a l'empara de l'Ordre de 29 de març de
1988, que regula els programes d'Escoles-taller i Cases
d'Oficis, per a l'Escola-taller de Sant Andreu; facultareI
Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia i el Regi-
dor-President de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Social, indistintament, per a la tramitació i signatura de
tots aquells documents necessaris per a la seva efecti¬
va recepció.

ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

Negociat de Joventut

Contractar amb Movilma Mantenimiento Obras y Ser¬
vicios SCCL, la construcció del Casal de Joves del Cine
Turó, per un import de 88.865.733 pessetes amb una
baixa del 2 % sobre el total del pressupost que és de
90.679.319 pessetes, una vegada complert l'establert a
l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat;
autoritzar la despesa de 61.114.708 pessetes contra la
partida 631 7180 0202 002 del Pressupost de 1988,
corresponent a la 1a fase de les obres i la resta
de 27.751.025 pessetes amb càrrec al Pressupost de
l'any vinent; requerir l'adjudicatari perquè ingressi a la
Caixa de la Corporació, en el termini de deu dies a partir
de la notificació de la present resolució, la quantitat
d'1.048.657 pessetes en concepte de garantia.

ÀMBIT D'URBANISME, OBRES I SERVEIS

Negociat de Planejament

Districte de Ciutat Vella

Aprovar els Criteris, objectius i solucions generals de
planejament continguts en el document «Pla especial

d'ordenació urbanística de l'equipament de l'Hospital
del Mar i el Parc de Recerca biomèdica» que han estat
exposats al públic de conformitat amb el que determi¬
nen els articles 125 i 147 del Reglament de Planejament
i, en congruència amb aquest aprovar inicialment el «Pla
especial d'ordenació urbanística de l'equipament de
l'Hospital del Mar i el Parc de recerca biomèdica»,
d'iniciativa municipal; sotmetre l'esmentat Pla a informa¬
ció 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 rectificcions, 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.
Exposar al públic, pel termini de trenta dies, de

conformitat amb l'article 125 del Reglament de Planeja¬
ment, el document «Modificació del Pla General Metro¬
polità, formació d'una plaça en el Raval», transferència
d'aprofitament entre les unitats d'actuació discontínues:
A) carrer de Sant Martí, 10b, 12 i 14 i A) plaça de
Catalunya, 19; B) carrer de Sant Rafael, 29-31, i B)
carrer de Ribes, 49 B; d'iniciativa municipal, amb el
caràcter de Criteris, objectius i solucions generals del
planejament, a fi i efecte que, dins el termini esmentat,
els interessats formulin els suggeriments, i en el seu cas
les alternatives que considerin pertinents.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de reordenació

volumètrica de la finca situada al carrer de Sant Pau
núm. 92, promogut per la Dirección General de la
Guàrdia Civil, amb les precisions contingudes en l'infor¬
me del Servei de Planejament I, de 24 de novembre de
1989; exposar-lo al públic per un termini de quinze dies;
i, en cas que en aquest termini no s'hi formulin al·le¬
gacions 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 ia Comissió
d'Urbanisme de Barcelona als efectes establerts en

l'article 9.1 e) de la Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de
gener, de Mesures d'adequació de l'ordenament urba¬
nístic de Catalunya.
Exposar al públic, pel termini de trenta dies, de

conformitat amb l'article 125 del Reglament de Planeja¬
ment, el document «Criteris per a la modificació del Pla
especial de reforma interior del Raval al conjunt Casa
Caritat i Misericòrdia», d'iniciativa municipal, amb caràc¬
ter de Criteris, objectius i solucions generals del planeja¬
ment, a fi i efecte que, dins el termini esmentat, els
interessats hi formulin els suggeriments i, en el seu cas,
les alternatives que considerin pertinents.
Exposar al públic, pel termini de trenta dies, de

conformitat amb els articles 147 i 125 del Reglament de
Planejament, el document «Pla especial de Reforma
interior del sector central del Centre Històric de Barcelo-
na«, d'iniciativa municipal, amb el caràcter de criteris,
objectius i solucions generals del planejament, a fi i
efecte que, dins el termini esmentat, els interessats
formulin els suggeriments i, en el seu cas les alternati¬
ves que considerin pertinents; acordar, a l'empara d'allò
que disposa l'article 3 de la Llei 3/1984, de 9 de gener,
la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de
llicències d'edificació, parcel·lació, d'enderroc, de rees¬
tructuració de locals, i d'instal·lació de noves activitats i
ampliació de les existents, en l'àmbit definit al plànol
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annex, elaborat segons allò que disposa l'article 5è de
l'esmentada Llei, amb la finalitat de desenvolupar els
estudis de planejament necessaris per a la redacció del
planejament especial de reforma interior d'aquest sec¬
tor.

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació de
l'illa Sant Ramon en el sector de Sant Pau del Camp,
d'iniciativa municipal, que reajusta les determinacions
del Pla especial de reforma interior del Raval, en aquest
àmbit; sotmetre l'esmentat Pla a informació pública pel
termini d'un mes; i, en cas que no s'hi formulin al·lega¬
cions o informes desfavorables que facin palesa la
necessitat d'introduir-hi rectificacions, tenir per elevat
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació provisional i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'un edifici d'ofi¬

cines al solar de la Rambla núms. 88-94 i del carrer
Cardenal Casanyes núm. 9, promogut per Banri, SA
amb les condicions següents: primera: les determina¬
cions relatives a l'aparcament i els seus accessos
s'hauran d'ajustar, si es el cas, a allò que precisi
l'informe de l'Àrea de Transports i Circulació; segona:
haurà de completar-se la documentació d'Estudi de
Detall tal com precisa l'informe del Servei de Planeja¬
ment I, de 22 de novembre de 1989; 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 de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de Mesures
d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment l'Estudi de detall per a l'ordenació
dels volums i l'espai lliure de la zona qualificada d'equi¬
paments comunitaris, clau 7a, de l'illa delimitada pels
carrers Gran Via de les Corts Catalanes, d'Aribau, de la
Diputació i de Balmes, promogut per la Universitat de
Barcelona, amb les rectificacions que resulten de l'infor¬
me de la Comissió Tècnica de l'Eixample, de 29 de
novembre de 1989; 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 fa¬
cin 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 Barcelona als efectes esta¬
blerts en l'article 9.1 e) de la Llei de Catalunya 3/1984,
de 9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordena¬
ment urbanístic de Catalunya.
Exposar al públic, pel termini de trenta dies, de

conformitat amb l'article 125 del Reglament de Planeja¬
ment, el document «Criteris, objectius i solucions per a
la redacció del planejament de millora dotacional de
l'Eixample», d'iniciativa municipal, amb el caràcter de
criteris, objectius i solucions generals del Planejament,

a fi i efecte que, dins el termini esmentat, els interessats
hi formulin els suggeriments i, en el seu cas les alternati¬
ves que considerin pertinents; acordar, a l'empara d'allò
que disposa l'article 3 de la Llei 3/1984, de 9 de gener,
de Mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de
Catalunya, la suspensió, pel termini d'un any, de l'ator¬
gament de llicències d'edificació, de parcel·lació,
d'enderroc, de reestructuració de locals, i d'instal·lació
de noves activitats dins l'àmbit corresponent a l'illa
definitida pels carrers de Diputació, de Rocafort, Gran
Via de les Corts Catalanes i Entença, delimitat en el
plànol annex elaborat segons l'article 5è. de l'esmenta¬
da Llei.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall de compensació

de volums i rectificació de les alineacions del pati
central de l'illa de l'àmbit delimitat per la plaça de
Catalunya i de les finques núms. 8 i 10 de la ronda de
Sant Pere i núms. 1, 3 i 5 del carrer de Fontanella,
promogut per El Corte Inglés, SA i Reineta, SA; expo¬
sar-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 automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació defi¬
nitiva, 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
Barcelona als efectes establerts en l'article 9.1 e) de la
Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de Mesures
d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.

Districte de Les Corts

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de
la parcel·la de l'avinguda Diagonal núm. 640, promogut
per Urbanor, SA, amb la condició que els promotors
d'aquest Estudi de Detall s'han de fer càrrec de la
urbanització de la totalitat dels espais lliures de l'illa;
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 automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació defi¬
nitiva, 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
Barcelona als efectes establerts en l'article 9.1 e) de la
Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de Mesures
d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
Aprovar inicialment el Pla especial d'assignació d'u¬

sos y volums de l'illa compresa entre els carrers d'AI-
fambra, de Trias Giró, de Joan Obiols, de Jordi Girona, i
del Tinent Coronel Valenzuela i l'avinguda de la Diago¬
nal, promogut per la Universitat de Barcelona; precisar
que els coeficients d'edificabilitat aplicables són els que
consten a l'informe del Servei de Planejament II, d'11
d'octubre 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.
Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació vo¬

lumètrica de la parcel·la núm. 13 del carrer de Panamà
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cantonada amb el carrer de l'Abadessa Olzet, promo¬
gut per Salri, SA; 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 fa¬
cin 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 Barcelona als efectes esta¬
blerts en l'article 9.1 e) de la Llei de Catalunya 3/1984,
de 9 de gener, de Mesures d'adequació de l'ordena¬
ment urbanístic de Catalunya.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment l'Estudi de detall del carrer de
Pelfort i passatge Negociant, promogut per la societat
Ciento Dos, SA, amb les condicions següents: primera:
l'obligació d'urbanitzar abasta també la part de sòl
qualificat com a jardí urbà, clau 6a, inclosa dins de
l'àmbit de l'estudi de detall; segona: el projecte d'urba¬
nització haurà d'ésser elaborat i executat per l'entitat
promotora d'aquest Estudi de detall i s'haurà d'ajustar a
les condicions precisades a l'informe del Districte Sarrià
Sant Gervasi, de 23 d'octubre de 1989; tercera: no
podran atorgar-se llicències d'obres d'edificació en el
seu àmbit fins que s'hagin realitzat les obres d'urba¬
nització corresponents o sigui assegurada l'execució
simultània de la urbanització i l'edificació, de conformi¬
tat amb els articles 83 de la Llei del Sòl i 40 del
Reglament de Gestió urbanística; quarta: condicionar la
vigència de les determinacions d'aquest Estudi de
detall a la realització de les cessions gratuïtes, previstes
en aquest, lliures de càrregues, gravàmens i ocupants;
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 automàtica¬
ment aquest acord d'aprovació inicial a aprovació defi¬
nitiva, 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
Barcelona als efectes establerts en l'article 9.1 e) de la
Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de Mesures
d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya.
Exposar al públic pel termini de trenta dies, de

conformitat amb els articles 147 i 125 del Reglament de
Planejament, el document «Pla especial Via Augusta-
Passeig de la Bonanova», d'iniciativa municipal, amb el
caràcter de criteris, objectius i solucions generals de
planejament, a fi i efecte que, dins el termini esmentat,
els interessats hi formulin els suggeriments i, en el seu
cas, les alternatives que considerin pertinents.

Districte Horta-Guinardó

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació del
recinte de la Ciutat sanitària de la Vall d'Hebrón, promo¬
gut per l'Institut Català de la Salut amb la prescripció
següent: correspon a l'Institut Català de la Salut l'obliga¬
ció d'urbanització dels vials interiors, perimetrals i exte¬
riors del recinte i l'assumpció proporcional de la despesa
d'execució dels accessos al recinte a través del Cinturó,
inclòs el pont davant el carrer d'Arquitectura; 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 automàticament aquest
acord d'aprovació inicial a aprovació provisional i trame¬
tre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona
per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

Restar assabentat i donar conformitat al text refós del
Pla especial de definició del tipus d'equipament i orde¬
nació al passatge de Joaquim Rita, d'iniciativa munici¬
pal, elaborat en compliment de l'acord de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona de 27 de setembre de 1989,
que incorpora les precisions establertes en l'esmentat
acord; trametre aquest text refós a la Comissió d'Urba¬
nisme de Barcelona.

Districte de Sant Martí

Aprovar els Criteris, objectius i solucions generals de
planejament continguts en el document «Pla especial
d'ordenació del sector de la Paperera del Poble Nou»,
que han estats exposats al públic de conformitat amb
els articles 125 i 147 del Reglament de Planejament i,
en congruència amb aquests: aprovar inicialment el «Pla
especial d'ordenació del sector de la Paperera del
Poble Nou», d'iniciativa municipal; sotmetre l'esmentat
Pla a informació pública pel termini d'un mes; i, en cas
que no s'hi formulin al·legacions o informes desfavora¬
bles que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifi¬
cacions, 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.
Acordar, a l'empara d'allò que disposa l'article 3 de la

Llei 3/1984, de 9 de gener, la suspensió pel termini d'un
any de l'atorgament de llicències d'edificació i d'ender¬
roc en l'illa delimitada pels carrers de Prim, de Pere IV,
d'Alfons el Magnànim i de Dalmau, definida en el plànol
annex, elaborat segons allò que disposa l'article 5è de
l'esmentada Llei, amb la finalitat de desenvolupar els
estudis de planejament necessaris per a la reordenació
urbanística del conjunt d'equipaments del sector.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Sants-Montjuïc

Declarar sobrant de via pública -de conformitat amb
l'Estudi de supressió de la Riera d'Escuder, entre els
carrers Socorro i Melcior de Palau, aprovat el 19 de
gener de 1959- la parcel·la procedent de la Riera
d'Escuder, de 48 m2 d'extensió, que confronta pel
front, nord, amb el carrer de Melcior de Palau; per la
dreta, entrant, oest, amb una porció de Riera d'Escu¬
der, també adjudicada a la Sra. Prats Altimira; per
l'esquerra, est, amb finca dels adjudicataris; i al fons,
sud, amb la finca núm. 48 del carrer Roses; tot això als
efectes que siguin procedents i a l'especial de poder-la
inscriure en el Registre de la Propietat com a domini del
Municipi; i adjudicar l'esmentada parcel·la als Srs. Nati¬
vitat Prats Altimira i Jesús Edelmiro Seara Prats pel preu
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de 6.000.000 de pessetes completament lliure de des¬
peses per a l'Ajuntament incloses les de prèvia inscrip¬
ció, i en les condicions que obren en l'annex núm. I;
requerir la propietat perquè en un terme de quinze dies
a comptar des de l'endemà de la notificació, ingressi
l'esmentada quantitat en la Caixa municipal, partida
611.01, del capítol 6 d'ingressos del Pressupost Gene¬
ral de 1989.

Iniciar, a l'empara de l'article 134 de la Llei sobre
Règim del sòl i ordenació urbana, els tràmits necessaris
per a l'adquisició, pel sistema d'expropiació, de les
finques números 1 i 3 del carrer de la Riera Blanca i
número 30 del carrer del Pintor Pahissa, afectades
d'equipament pel Pla especial de reforma interior Bacar¬
di, aprovat definitivament el 29 d'octubre de 1981;
formular la relació de propietaris amb indicació dels
béns i drets afectats; i sotmetre-la a informació pública
pel termini de quinze dies.

presentada pels senyors Juan Martínez Arcas i Claret
Serrahima de Riba, rectificant els límits entre les unitats
d'actuació primera i tercera per ajustar-los a la configu¬
ració real de la propietat, rectificació que s'ha recollit en
la documentació que es presenta a aprovació definitiva;
precisar, en relació a l'al·legació presentada pel Mones¬
tir de la Mare de Déu de la Divina Providència, que el
projecte de delimitació de les tres unitats d'actuació no
suposa, òbviament, modificació del Pla especial vigent,
ni suposa programació de l'execució de la unitat d'ac¬
tuació primera; notificar aquest acord als propietaris
compresos dins l'àmbit del Projecte; publicar aquest
acord de conformitat amb el que disposa l'article 38 del
Reglament de Gestió urbanística; trametre un exemplar
d'aquest Projecte a la Comissió d'Urbanisme de Barce¬
lona als efectes establerts en l'article 9.1 e) de la Llei de
Catalunya 3/84 de 9 de gener de Mesures d'adequació
de l'ordenament urbanístic de Catalunya.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Sants-Montjuïc

Rectificar, a l'empara de l'article 111 de la Llei de
Procediment Administratiu, la Memòria i annexs apro¬
vats per la Comissió de Govern per acord de 9 de
setembre de 1988, relatius a l'adaptació de volums de
les finques resultants del projecte de reparcel·lació de
l'illa limitada pels carrers de l'Enclusa, del Ferro (avui de
l'Alumini), dels Alts Forns i de l'Energia, allò previst al
Pla especial de definició de volums, reequipaments i
millores del sector delimitat per la Gran Via de les Corts
Catalanes, l'avinguda Zona Franca i els carrers del
Cisell, d'Arnes, de l'Acer, de Motors i el límit amb el
terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat, aprovat
definitivament en data 7 de maig de 1987; notificar-ho
als propietaris; formalitzar-ho en alguna de les formes
previstes a l'article 113 del Reglament de Gestió urba¬
nística i inscriure-ho al Registre de la Propietat.

Rectificar, a l'empara de l'article 111 de la Llei de
Procediment Administratiu, en la forma que resulta del
document adjunt, els annexos núms, 1, 4 i 5 del «Projec¬
te de reparcel·lació de l'illa limitada pels eixos dels
carrers de l'Enclusa, de l'Alumini, d'Alts Forns i de
l'Energia d'aquesta ciutat i que afecta a una porció del
terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat», aprovat
definitivament per la Corporació Metropolitana de Barce¬
lona en sessió de 9 d'abril de 1975, protocol·litzat
mitjançant escriptura núm. 1838 autoritzada pel Notari de
Barcelona D. Lorenzo Valverde Galán, el 10 de juliol de
1978; notificar-ho als interessats i formalitzar la present
rectificació en la forma prevista en l'article 113,3 i concor¬
dants del Reglament de Gestió urbanística (Reial Decret
3288/78); i inscriure-ho al Registre de la Propietat.

Districte de Gràcia

Aprovar definitivament el Projecte de delimitació de
tres unitats d'actuació en l'àmbit del Pla Especial de
concreció d'usos d'equipament i ordenació volumètrica
de la unitat de zona dels carrers de la Mare de Déu del
Coll, dels Albigesos i de Napoleon aprovat definitiva¬
ment el 14 de març de 1985; determinar que el sistema
d'actuació per a l'execució de les esmentades unitats
d'actuació és el de compensació; estimar la sol·licitud

Mocions

Del Sr. Serra i Martí:

Negociat de Planejament

Districte de l'Eixample

Aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació i deter¬
minació del tipus d'equipament del sector delimitat pels
carrers de Tarragona, de la Diputació, la Gran Via de les
Corts Catalanes, el carrer de Llançà i el seu entorn,
promogut per la Fira de Barcelona; exposar l'esmentat
Pla a informació pública pel termini d'un mes; i, en cas
que no s'hi formulin al·legacions o informes desfavora¬
bles que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, 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 de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Pla especial de la «Torre de
Collserola»; exposar 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
automàticament aquest acord d'aprovació inicial a apro¬
vació provisional i trametre l'expedient a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona per al tràmit de la seva
aprovació definitiva.

Districte de Sant Andreu

Restar assabentats i donar conformitat al text refós
del Pla especial d'ordenació de la zona d'equipament
del Club Natació Sant Andreu del terme municipal de
Barcelona, promogut pel Club Natació Sant Andreu,
elaborat en compliment de l'acord de la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, de 15 de novembre de
1989 i que incorpora les precisions establertes en
l'esmentat acord; trametre aquest text refós a la Comis¬
sió d'Urbanisme de Barcelona.
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DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST GENERAL DE 1989
(Aprovades per acord de l'Alcaldia, del 12 de desembre de 1989)

Despeses

Partida Descripció
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.07 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.09 Despeses especials de funcionament
259 7180 00.07 Despeses especials de funcionament
259 7130 00.08 Despeses especials de funcionament
234 1123 01.08 Despeses d'immobles
259 1153 01.07 Despeses especials de funcionament
461 1153 01.06 Aportacions Empreses municipals o provincials
471 1153 01.06 Transferències corrents
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.04 Despeses especials de funcionament
223 1153 05.04 Neteja
252 1153 05.04 Manutenció de persones
255 1153 05.04 Lloguer material tècnic
254 1153 05.04 Material tècnic i especial
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.02 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1153 05.08 Despeses especials de funcionament
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament
259 1153 01.06 Despeses especials de funcionament
274 7180 00.07 Material inventariable
254 7180 00.07 Material tècnic i especial
233 7180 00.07 Transports
259 7180 00.07 Despeses especials de funcionament
271 1123 01.08 Mobiliari
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
274 1151 00.06 Material inventariable
291 1151 00.06 Serveis de nova creació
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament
211 1151 00.06 Despeses d'oficina
222 1151 00.06 Conservació i reparació d'immobles
242 1151 00.06 Del personal
254 1151 00.06 Material tècnic i especial
255 1151 00.06 Lloguer de material tècnic
272 1151 00.06 Equipament d'oficina
274 1151 00.06 Material inventariable
234 1123 01.08 Serveis de comunicació
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
221 1123 01.08 Lloguers
259 1123 01.08 Despeses especials de funcionament
221 1123 01.08 Lloguers
221 1153 05.06 Lloguers d'immobles

Altes Baixes
300.000

300.000
425.000

425.000
482.400

482.400
600.000

600.000
850.000

850.000
500.000

500.000
138.573

138.573
200.000
51.379
500.000

751.379
100.000

100.000
650.000

650.000
2.500.000

2.500.000
122.295

20.916.705

16

000.000

784.000

000.000

.229.102

26

16.

000.000

500.000

390.000

39.000
21.000.000

2.000.000

7.784.000

1.000.000

480.000
6.837.312
225.000

2.500.000
5.472.200
326.617
387.973

26.000.000

16.500.000

1.390.000
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233 5320 02.02 Servei de transports 9.262.056
221 5320 02.02 Lloguers d'immobles 514.349
252 5320 02.02 Manutenció de persones 245.312
258 5320 02.02 Contractes prestació de serveis 5.000.000
259 5320 02.02 Despeses especials de funcionament 4.531.093
422 1153 00.02 Aportacions a serveis autònoms administratius de la Corpo¬

ració 15.000.000
472 1110 00.02 01 Altres transferències 15.000.000
254 7171 03.06 Material tècnic i especial 23.535.944
258 7171 03.06 Contractes prestació de serveis 23.535.944
271 1151 00.06 Mobiliari 1.500.000
272 1151 00.06 Equipament d'oficina 1.500.000
259 1151 00.06 Despeses especials de funcionament 3.000.000
274 1153 05.03 Material inventariable 1.000.000
271 1153 05.03 Mobiliari 1.000.000
222 1153 05.04 Conservació d'edificis 2.500.000
259 1153 05.04 Despeses especials de funcionament 1.650.000
271 1153 05.04 Mobiliari 110.000
272 1153 05.04 Equipament d'oficina 130.000
273 1153 05.04 Utillatge i eines 110.000
258 1153 05.04 Contractes prestació de serveis 500.000
4611153 01.06 Aportacions a Empreses Municipals o provincials 2.350.000
471 1153 01.06 01 Transferències corrents 2.350.000
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 1.289.935
259 1153 05.09 Despeses especials de funcionament 1.289.935
241 1153 05.04 Dietes membres Corporació 40.000
259 1153 05.04 Despeses especials de funcionament 40.000
233 7173 02.03 Servei de transport 217.000
259 7173 02.03 Despeses especials de funcionament 157.000
234 7173 02.03 Servei de comunicacions 60.000
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 42.375
233 1153 05.10 Transports beneficiaris 41.348
242 1153 05.10 Locomoció personal 530
255 1153 05.10 Lloguer material tècnic 497
234 1123 01.08 Servei de comunicacions 92.534
259 1441 04.02 Despeses especials de funcionament 92.534
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 80.438
259 1153 01.05 Despeses especials de funcionament 80.438
259 1153 01.03 Despeses especials de funcionament 2.116.095
259 1153 01.01 Despeses especials de funcionament 2.116.095
274 3320 02.06 Material inventariable 6.663.969
254 3320 02.06 Material tècnic i especial 6.663.969
259 3320 02.06 Despeses especials de funcionament 800.000
242 3320 02.06 Dietes, locomoció 800.000

167.744.149 167.744.149

(Ref EF-480)

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:

Crear el lloc de treball de Director de Programes de
Seguretat Pública de l'Àrea de Protecció Ciutadana,
dependent de la Coordinació de Serveis, amb comple¬
ment de destinació de nivell 26 i específic de responsa¬
bilitat corresponent al lloc de Director de Projecte A,
amb les funcions que s'indiquen en el document annex,
i definir-lo com a lloc de provisió mitjançant lliure desig¬
nació entre funcionaris de carrera i eventuals indistinta¬
ment.

ANNEX
Funcions:
- Assessorament al Coordinador en tots aquells temes

referents a qüestions tècnico-policials.

- Seguiment de l'evolució de les taules de Coordinació
Policial dels Districtes.

- Preparació de la documentació i canalització de la
informació per a la Junta Local de Seguretat.

- Orientació en l'elaboració dels plans de prevenció i
seguretat dels Districtes.

- Vetlla de l'acompliment dels plans generals de ciutat
en els Districtes en matèria de seguretat.

- Col·laboració en l'execució dels plans de prevenció
de la CTSU.

- Assessorament en qüestions relatives a política de
coordinació policial a Catalunya.

- Assessorament en matèria de relacions laboráis amb
altres Institucions governamentals.
Barcelona, 27 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. A/C-125)
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CARTIPÀS

Decret. L'Ajuntament de Barcelona, per decret de
l'Alcaldia, de 13 de marc de 1989, va acordar incorpo¬
rar-se a la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de
Barcelona; per aquest motiu ha de nomenar el seu

representant a la Fundació, i tenint en compte les
activitats d'aquella Fundació de caràcter cultural, consi¬
dera que s'ha de proposar representant al Coordinador
de Serveis de Cultura. Per tot això, disposo:
Nomenar representant de l'Ajuntament de Barcelona

en la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona,
el Sr. Ferran Mascarell i Canalda, Coordinador de Ser¬
veis de l'Àrea de Cultura.
Barcelona, 25 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-117)

k k ★

Decret. Vist l'escrit de la Diputació de Barcelona
comunicant el nomenament del Sr. Roberto González i
Molines, com el seu representant en el Consell d'Admi¬
nistració de la Societat Privada Municipal Anella Olímpi¬
ca de Montjuïc, SA, en substitució del Sr. Sebastià
Gallego i Rovira; de conformitat amb els Estatuts de
l'esmentada Societat, i fent ús dels articles 7è de la Llei
de Règim Especial de Barcelona, i 21.1 m) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació
amb els articles 29 i 30 del Reglament d'Organització i
Administració Municipal, disposo:
Designar membre del Consell d'Administració de la

SPM Anella Olímpica de Montjuïc, SA, el Sr. Roberto
González i Molines, en substitució del Sr. Sebastià
Gallego i Rovira.
D'aquest decret se'n donarà compte al Consell Ple¬

nari, en funcions de Junta General de la Societat, per a
la seva ratificació.
Barcelona, 28 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-126)

k k k

Decret. De conformitat en els Estatuts de la SPM
Institut Municipal de Promoció Urbanística, SA, i fent ús
dels articles 7è de la Llei de Règim Especial ¡21.1 m) de
la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, en relació
amb els articles 29 i 80 del Reglament d'Organització i
Administració municipal, disposo:
Designar membres del Consell d'Administració de la

SPM Institut Municipal de Promoció Urbanística, SA, en
representació de la Corporació: els ll·lms. Srs. Jordi
Parpal i Marfà, Joan Torres i Carol, Josep M. Serra i
Martí, Antoni Albesa i Vilalta i la ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i
Castells; de representació no consistorial: la ll·lma. Sra.
Mercè Sala Schnorkowski (MMAMB), els ll·lms. Srs.
Joaquim de Nadal i Caparà (VOSA), Enric Truñó i
Lagares (AOMSA), Josep Miquel Abad i Silvestre
(COOB) i Sr. Francesc Rafart i Estela; i com observa¬
dors: els ll·lms Srs. Guerau Ruiz i Pena i Juan José

Ferreiro i Suàrez, i els Srs. Lluís Serra i Serra, i Josep A.
Acebillo i Marín.

De conformitat amb l'article 15 dels Estatuts, la
duració del càrrec de conseller es fixa, quant als mem¬
bres regidors, pel període de mandat consistorial, i pel
que fa als no regidors, per un termini de quatre anys,
renovables per meitat.
D'aquest decret de'n donarà compte al Consell Ple¬

nari, en funcions de Junta general de la Societat, per a
la seva ratificació.
Barcelona, 22 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-130)

k k ★

Decret. D'acord amb les facultats que m'atribueixen
els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 7 de la Llei
de Règim especial de Barcelona i els Estatuts de la
Societat Privada Municipal Institut Municipal de Promo¬
ció Urbanística, SA, disposo:
Nomenar Secretari del Consell d'Administració de la

Societat Privada Municipal Institut Municipal de Promo¬
ció Urbanística, SA, l'll im. Sr. Jordi Baulies i Cortal,
Secretari General de l'Ajuntament.
Barcelona, 29 de setembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-132)

k k k

Decret. Vista la Disposició Transitòria núm. 1 de les
Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes, i
atès l'expedient relatiu al nomenament d'un membre
nou del Consell Municipal de les Corts, disposo:
Nomenar la Sra. Francesca Llopis i Caldero, membre

del Consell Municipal de les Corts, en substitució de la
Sra. Montserrat Muxart i Domènech, la dimisió de la
qual ha estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 3 de novembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-139)

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: Nomenar el Sr. Manuel
Palomar i Llovet, Director Tècnic d'Organització, de
l'Àrea d'Organització i Serveis Generals, amb el nivell
28 i les funcions que per aquest lloc es varen establir
per acord de la Comissió de Govern en sessió de 19 de
juny de 1989 i que es reprodueix en l'annex.
Barcelona, 3 de novembre de 1989, L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.

ANNEX
Tipus: Òrgan atípic Nivell estructural: 2 Classe: 6
Nivell del lloc de treball: 28
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Funcions:
- Direcció superior de l'elaboració de projectes de
descentralització territorial de funcions.

- Informe de les propostes de reorganització de l'Admi¬
nistració Municipal Executiva.

- Anàlisi organitzatiu de la proposta de creació d'orga¬
nismes autònoms i empreses municipals.

- Supervisió dels diferents programes d'avaluació ope¬
rativa.

- Valoració de l'oportunitat i plantejament tècnic dels
estudis i treballs a elaborar per empreses alienes a
l'Ajuntament, en qualsevol de les matèries que cons¬
titueixin la competència del Sector.

- Altres estudis organitzatius que, atenent la seva res¬
ponsabilitat i dificultat tècnica o transcendència, li
encarregui el Coordinador.
(fíef. NC-142)

k k k

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal del Districte de Sant
Andreu i vista la Disposició Transitòria núm. 1 de les
Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes,
disposo:
Nomenar el Sr. José Antonio Medina i Àlvarez, mem¬

bre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu,
en substitució del Sr. Joan Damià de Sant Nicolás, la
dimissió del qual ha estat acceptada de forma regla¬
mentària.
Barcelona, 5 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-158)

k k k

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal del Districte de Sant
Martí i vista la Disposició Transitòria núm. 1 de les
Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes,
disposo:
Nomenar el Sr. Antonio Arroyo i Sánchez, membre

del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en
substitució del Sr. Iñaki Guerrero, la dimissió del qual ha
estat acceptada de forma reglamentària.
Barcelona, 5 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-159)

k k k

Decret. Per tal de procedir a la designació d'un
membre del Consell del Patronat Municipal de Guarde¬
ries Infantils, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions
conferides pels articles 7è de la Llei de Règim Especial i
altres disposicions legals i l'article 9, 2n a) dels Estatuts
del Patronat Municipal de Guarderies, i atès l'acord pres
pel Consell del Patronat, en sessió del dia 19 d'octubre
de 1989, disposo:
Designar membre del Consell del Patronat Municipal

de Guarderis Infantils de Barcelona, I'll Im Regidor Sr.
Germà Vidal i Rebull.
Barcelona, 11 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-160)

k k k

Decret. Atès l'expedient relatiu al nomenament d'un
membre nou del Consell Municipal del Districte de Sant
Gervasi i vista la Disposició Transitòria núm. 1 de les
Normes Reguladores de l'Organització dels Districtes,
disposo:
Nomenar el Sr. Joan Torredeflot i Elizalde, membre

del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gerva¬
si, en substitució del Sr. Xavier Solà i Cot, la dimissió del
qual ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 18 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira.

(fíef. NC-161)
k k k

Decret. D'acord amb l'article 10.1 dels Estatuts de
l'Institut Municipal de Disminuïts de Barcelona, i en ús
de les facultats atorgades aquesta Alcadia pels articles
21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
i 7è de la llei Especial de Barcelona, disposo:
Designar President de l'Institut Municipal de Dismi¬

nuïts de Barcelona la ll·lma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells.
Barcelona, 15 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-164)

k k k

Decret. D'acord amb l'article 10.1 dels Estatuts de
l'Institut Municipal de Barcelona, i en ús de les facultats
atorgades a aquesta Alcaldia pels articles 21.1 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i 7è de la Llei
Especial de Barcelona, disposo:
Designar Vice-president de l'Institut Municipal de Dis¬

minuïts de Barcelona, l'll im. Sr. Albert Batlle i Bastardas.
Barcelona, 15 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-166)

k k k

Decret. D'acord amb el que preveuen els Estatuts
de la Caja de Guipúzcoa, i fent ús de les atribucions
que amb confereixen els articles 21, 1 m) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i 7è de la Llei
de Règim Especial de Barcelona, disposo:
Designar el Sr. Anton Arbulu i Ormaechea, Conseller

General en represenetació de l'Ajuntament de Barcelo¬
na en l'Assemblea General de la Caja de Guipúzcoa.
D'aquest decret se'n donarà compte al Consell Ple¬

nari.
Barcelona, 19 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(fíef. NC-168)

k k k

Decret. En virtut de la delegació conferida per
l'Excm. Sr. Alcalde, per decret de 18 de desembre de
1989, facultant el President de l'Institut Municipal d'In¬
formàtica per al nomenament de Director de l'esmentat
organisme autònom.
Vist l'acord del Consell d'Administració de l'Institut,

acordat per unanimitat, en la seva sessió del dia 4 de
desembre actual, proposant el nomenament del Sr.
Ernest Maragall i Mira, com a Director de l'Institut
Municipal d'Informàtica.
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En ús de les facultats delegades per l'Alcaldia que li
són conferides, pels articles 21 de la Llei 7/1985 i 7 de
la Llei Especial de Barcelona, disposo:
Designar Director de l'Institut Municipal d'Informàtica

el Sr. Ernest Maragall i Mira, de conformitat amb la
proposta de nomenament formulada per unanimitat i

d'acord amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts
formulada pel Consell d'Administració de l'esmentat
Institut en sessió de 4 de desembre de 1989.
Barcelona, 27 de desembre de 1989. L'Alcalde, PD,

el President de l'IMI, Joaquim de Nadal i Caparà.
(Réf. NC-169)
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 4. Les Corts

Sessió del 14 de desembre de 1989

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Nomenar la Consellera Sra. Francesca Llopis i Calde¬

ro, Coordinadora de la Comissió de Treball d'Ense¬
nyament.
Aprovar la proposta d'acord sobre el conveni del

Centre del Vidre (carrer Comtes de Bell lloc, núm. 192),
en el sentit de demanar al Departament de Planificació i
Rendibilitat del Patrimoni que un cop finalitzat el termini
de tres anys, a comptar de la data de l'acord de la
Comissió de Govern, de 9 de setembre de 1988, no es
prorrogui l'esementat conveni havent-se de comunicar
amb una anticipació de dos mesos la denegació de la
pròrroga entre el Centre del Vidre i l'Ajuntament; per
tant s'haurà de buscar un nou indret per tal de desenvo¬
lupar l'activitat de l'esmentat Centre.
Quedar assabentat de les resolucions preses per la

Regidora-Presidenta del Districte sobre acitvitats indus¬
trials, multes per infraccions d'Ordenances municipals,
relació de decrets d'inspecció d'obres menors, vetlla¬
dors, xurreries, quiosc-llibreries, reserva d'estaciona¬
ment i parada, fitons i guals.
Acceptar, amb les condicions expressades en la

proposta de resolució, l'arranjament de l'espai verd il la
Caravel·la Niña, Caravel·la Pinta, Agustina Saragossa, i
Diagonal, redactat per la UO de Projectes, Obres i
Elements Urbans.

No acceptar l'ampliació del Parc de Cervantes i la
ubicació d'una gasolinera sota rasant.
Adjudicar directament per raó d'urgència, el contrac¬

te de manteniment, reparació, millora i conservació de
vials i espais urbans de diverses zones del Districte, a
Park Comercial, SA, per un import de 2.500.000 de pes¬
setes.

AmpliareI contracte relatiu a les Brigades del Districte
per a l'any 1989, adjudicat a Park Comercial, SA, per un
import de 2.021.800 pessetes.
Adjudicar directament per raó d'urgència el contracte

relatiu a l'acabament de les obres de rehabilitació de la
seu del Districte, per un import de 10.812.547 pessetes,
a Sapic, SA.
Adjudicar directament mitjançant concurs d'ofertes, a

l'empresa Construcciones e Instalaciones Rin, SA, el
contracte relatiu a les obres complementàries per a la
instal·lació de sis punts de treball de l'ordinador Wang
en el Centre de Serveis Personals del carrer de Masfer¬
rer, núms. 33 i 35, per un import de 3.430.000 pesse¬
tes.

Adjudicar mitjançant concurs d'ofertes a l'empresa
Evil, SA, el contracte relatiu a les obres d'adequació i
renovació de la instal·lació de l'enllumenament públic
dels carrers d'Eugeni d'Ors, Taquígraf Martí, illa consti¬
tuïda pel passeig de Manuel Girona-Capitàs Arenes,
Gran Via de Carles III i els jardins de la plaça de Tòquio,
per un import d'11.504.195 pessetes.
Encomanar a l'arquitecte Xavier Gomà i de Presas la

redacció del Projecte bàsic i d'execució per a l'ar¬
ranjament dels locals del carrer Masferrer núms. 33-35,
amb Programa Funcional d'Arxiu Administratiu del Dis¬
tricte, Sala Polivalent (Auditori) i espais complementaris,
per un import de 7.983.949 pessetes.
Encomanar a l'arquitecte Xavier Gomà i de Presas i a

l'aparellador Francisco Garcia i Hernández la direcció
de la 1a fase de les obres d'arranjament dels locals del
carrer de Masferrer, núms. 33-35, per a auditorium-
teatre de Les Corts, per un import d' 1.039.916 pesse¬
tes.

Adjudicar mitjançant concurs d'ofertes a l'empresa
Arturo López Morales, SA, el contracte relatiu a l'execu¬
ció de la 1a fase de les obres d'arranjament del local
del carrer Masferrer, núms. 33-35, per a l'auditorium-
teatre de Les Corts, per un import de 33.716.704
pessetes. Contractar directament per raó d'urgència
amb l'empresa Park Comercial, SA, la realització de les
obres de construcció de guals per a minusvàlids a
l'avinguda de la Diagonal entre les Facultats d'Arquitec¬
tura i Empresarials, per un import d'1.328.829 pessetes.

Cancel·lar I retornar la garantia definitiva de 196.544
pessetes ingressada a la Dipositaria Municipal, l'1 de
març de 1988, a favor de la Creu Roja de la Joventut,
per tal de respondre de la gestió i animació del Casal de
Joves de Les Corts durant l'any 1988.

Cancel·lar i retornar la garantia definitiva de 143.814
pessetes ingressada a la Dipositaria Municipal a favor
de la Creu Roja de la Joventut per respondre de la
gestió del programa de dinamització infantil de Les
Corts durant l'any 1988.
Cancel·lar i retornar la garantia de 50.000 pessetes,

constituïda a la Dipositaria Municipal, a favor del Sr.
Fernando Martínez Iglesias, representant dels estu¬
diants universitaris de l'OCEU, per respondre dels ser¬
veis residuals de neteja en la festa celebrada el passat
dia 17 de novembre al carrer Baldiri Reixach.
Atorgar les subvencions següents:
Cultura: Associació de Veïns Mare de Déu de la

Mercè, per les festes de Nadal, 20.000 pessetes; Biblio¬
teca Figueras, per la compra de llibres, 125.000 pesse-
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tes; Biblioteca Popular Les Corts, per la compra de
llibres, 73.000 pessetes; Escola d'Adults Les Corts, per
la setmana cultural de Nadal, 50.000 pessetes; «Els Ben
Girbats», per la festa de la Castanyada, 30.000 pesse¬
tes; i Societat Coral l'Espiga de Les Corts, pel 3r
Programa d'audicions, 208.000 pessetes.
Joventut: Associació de Comerciants plaça de la

Concòrdia, pel 1r Campionat BMX Festa Major,
117.500 pessetes; Grup Esplai Olivera Rodona, pel
projecte d'integració, 45.000 pessetes; Consell Joven¬

tut Les Corts, per la 2a edició de les 6 hores de rock,
112.500 pessetes; Moviment Cristià de Joves Hores-3,
per la trobada europea de joves, 29.250 pessetes;
APA Escola Lavínia, per les festes del 20 aniversari de
l'Escola, 100.500 pessetes; i Consell de Joventut de
Les Corts pel pagament del 4t trimestre, 325.000 pes¬
setes.

Esports: Club, Esportiu Minusvàlids, pel torneig qua¬
drangular, 200.000 pessetes.
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PERSONAL

Concursos i oposicions

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
PER A LA PROVISIÓ DE 150 PLACES DE
GUÀRDIA DE LA GUÀRDIA URBANA
(Aprovades per acord de la Comissió de Govern,
de 15 de desembre de 1989)

Aquesta convocatòria es regirà per les Bases Marc
que regulen la provisió de places en règim funciona-
rial de l'Ajuntament de Barcelona, amb les especifica¬
cions que s'indiquen a continuació:
Categoria: Guàrdia de la Guàrdia Urbana.
Sistema selectiu: Oposició lliure.
Nombre de places convocades: 150
Titulació exigida: Títol de Graduat Escolar, Formació

Professional de 1 r grau o equivalent.
Requisits específics:
a) Tenir una alçada mínima de 1,65 metres les dones

i de 1,70 metres els homes, la qual cosa serà compro¬
vada abans de l'inici de les proves.

b) Ser major de 21 anys i no haver complert els 30
anys.
c) Estar en possessió dels carnets de conduir de les

classes A-2, B-1 i B-2.
Tots aquests requisits s'hauran de posseir en el

moment de finalitzar el termini de presentació d'instàn¬
cies, a excepció del carnet de conduir B-2, que haurà
de posseir l'aspirant abans de la finalització de les
pràctiques del període formatiu.

Exercicis:

Primer
Exercici psicotècnic, consistent en proves de perso¬

nalitat. L'exercici tindrà caràcter eliminatori. Els aspi¬
rants seran qualificats aptes o no aptes.

Segon
Proves físiques. Tenen caràcter eliminatori, i es valo¬

raran de conformitat amb el que es preveu a l'annex I.
La prova serà puntuada entre 0 i 5 punts, i resultarà de
dividir per cinc la suma de puntuacions obtingudes en
les diferents proves de conformitat amb l'annex I. Seran
eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació
mínima de 2,5 punts. També seran eliminats els aspi¬
rants que en alguna de les proves no obtinguin la marca
mínima establerta en el referit annex.

Tercer
Exercici psicotècnic, consistent en proves aptitudi-

nals. Els aspirants seran puntuats entre 0 i 10 punts, i
quedaran eliminats els que no obtinguin un mínim de 5
punts.

Quart
Proves mèdiques:
Segons el resultat obtingut un cop sumades les

puntuacions atorgades en els exercicis anteriors, els
cent cinquanta primers classificats passaran a les pro¬
ves mèdiques.

En cas que d'entre aquests cent cinquanta aspirants
es produís alguna baixa voluntària o per desqualificació
en les proves mèdiques, s'avisarà els titulars de les
puntuacions successives immediatament inferiors.

Les proves mèdiques seran eliminatòries, i s'efectua¬
ran de conformitat amb l'annex II. Els aspirants seran
declarats aptes o no aptes.
Funcionaris en pràctiques:
a) L'Alcaldia nomenarà funcionaris en pràctiques els

aspirants proposats pel Tribunal, amb les retribucions
previstes en el RDL 22/77, de 30 de març.

b) Els aspirants aprovats hauran de seguir amb apro¬
fitament un curs selectiu de Formació Bàsica de Poli¬
cies Locals de l'Escola de Policia de Catalunya.

La Direcció de l'Escola proposarà al Tribunal, en cas
d'infracció del Reglament Interior de l'Escola, les san¬
cions corresponents. L'acord del Tribunal d'interrupció
definitiva del curs motivarà la pèrdua del dret a seguir a
l'oposició, i també la pèrdua de la condició de funciona¬
ri en pràctiques.
Cada assignatura del curs es qualificarà entre 0 i 10

punts i es considerarà aprovat a partir de 5 punts, essent
necessari aprovar totes les assignatures del curs.
La qualificació final del curs s'obtindrà per la mitjana

aritmètica de les puntuacions obtingudes en les dife¬
rents assignatures.

El Tribunal disposarà la incorporació als seus treballs,
com assessor especialista, del Director del Curs impartit
a l'Escola.
c) Els aspirants aprovats hauran de superar un perío¬

de de pràctiques professionals de 4 mesos de durada,
a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de
Barcelona a les quals siguin assignats, sota la direcció i
supervisió del responsable de formació de la Guàrdia
Urbana, que emetrà al Tribunal un informe mensual i un
de final. Les pràctiques es puntuaran de 0 a 10 punts,
quedant eliminats els aspirants que obtinguin una pun¬
tuació inferior a 5 punts.

Els funcionaris en pràctiques que no superessin el
període de pràctiques perdran tots els seus drets a ser
nomenats funcionaris de carrera.

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

com a suplent l'll im. Sr. Joan Torres i Carol.
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Vocals:
Sr. Blas Alascio i Ruiz, com a titular i com a suplent la

Sra. M. Teresa Parés i Santilari.
Sr. Julià Delgado i Aguado, com a titular i com a

suplent el Sr. Josep Munt i Albareda.
Representants, titular i suplent, de l'Escola d'Adminis¬

tració Pública de Catalunya.
Secretari:
El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

ANNEX I

Proves físiques
1a. Cursa de velocitat de 60 metres.
Disposicions: Es col·locarà a la pista en el lloc asse¬

nyalat, podent realitzar la sortida en posició de peu dret
o ajupit.
Execució: La pròpia d'una cursa de velocitat.
Medició: Serà manual, amb un cronòmetre per cada

participant.
Intents: Només es podrà realitzar un intent.
Invalidacions:

- Dues sortides nul·les.
- Sortir-se del carrer assignat.
Puntuació: Segons el barem adjunt.
2a. Salt de longitud a peus junts (sense cursa).
Disposició: L'aspirant es col·locarà davant una ratlla

traçada a terra, de 0,05 m d'amplada i d'1 m de longi¬
tud.
Execució: Sense trepitjar la ratlla, es realitzarà un salt

cap a endavant, amb caiguda al fossar de sorra.
Medició: Es mesurarà des de la vora anterior de la

ratlla, fins a la petjada més propera al punt de bâti¬
ment.

Intents: Podran realitzar-se tres intents.
Invalidacions:

- Quan es trepitgi la ratlla en realitzar-se el salt.
- Quan s'efectuï un moviment de peus previ al salt.

Puntuació: Segons el barem adjunt.
3a. Llançament de pilota medicinal 3 kg
Disposició: L'aspirant es col·locarà en el lloc indi¬

cat amb l'esquena adossada a la paret, subjectant la
pilota ambdues mans.
Execució: S'haurà de llançar la pilota cap endavant

per acció de braços, sense separar l'esquena de la
paret.
Medició: Es mesurarà des de la marca situada a 25

cm de la paret fins al lloc on la pilota prengui
contacte amb el terra.
Intents: Podran realitzar-se tres intents.
Invalidacions:

- Quan al llançar se separi l'esquena de la paret.
Puntuació: Segons el barem adjunt.
4a. Cursa de resistència (1.000 metres)
Disposició: L'aspirant es col·locarà a la pista en el lloc

assenyalat, en posició de peu dret.
Execució: Cursa contínua fins cobrir la distància en el

mínim temps possible.
Medició: Serà manual.
Intents: Només se'n podrà realitzar un.
Invalidacions:

- Dues sortides nul·les.
- Sortir de la pista i córrer per l'interior de la corda.
- Realitzar alguna volta de menys.
Puntuació: Segons el barem adjunt.
5a. Natació, 25 metres lliures.
Disposició: L'aspirant es col·locarà a la vora de la

piscina, esperant l'ordre de sortida, la qual podrà efec¬
tuar-se des de l'interior.

Medició: L'aspirant serà cronometrat pels jutges de la
prova els quals notificaran de viva veu el temps rea¬
litzat.
Intents: Només es podrà realitzar un intent.
Invalidacions:

- Fer peu al fons de la piscina.
- Subjectar-se durant els 25 metres a les sureres o a la

paret de la piscina.

PROVES FÍSIQUES

Marques mínimes a realitzar

Proves Homes Dones Intents

Cursa 1.000 m 3'55" 5' Un intent

Longitud peus junts 2' 15 m 1,75 m Tres intents

Cursa 60 m 9" 10"20 Un intent

Llançament pilota medicinal 3 kg assegut i
adossat d'esquena a la paret 4,50 m 3,00 m Tres intents

Natació 25 m lliures 1' 1 '15" un intent

La no superació de les marques mínimes establertes en qualsevol prova suposa l'eliminació de l'aspirant.
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PROVES DONES

Barem de puntuació:

Natació
25 m

Punts Longitud
peus junts

Punts
Velocitat
60 m

Punts
Fons

1.000 m
Punts

Llançament
de pilota
medicinal
3 kg

Punts

1'10" 5 1,85 m 5 9"70 5 4'35" 5 3,30 m 5

1'11" 4,5 1,83 m 4,5 9"80 4,5 4'40" 4,5 3,25 m 4,5

1 '12" 4 1,81 m 4 9"90 4 4'45" 4 3,20 m 4

1*13" 3,5 1,79 m 3,5 10"00 3,5 4'50" 3,5 3,10 m 3,5

1 '14" 3 1,77 m 3 10"10 3 4'55" 3 3,05 m 3

1 '15" 2,5 1,75 m 2,5 10-20 2,5 5'00 2,5 3,00 m 2,5

PROVES HOMES

Barem de puntuació:

Natació
25 m

Punts Longitud
peus junts

Punts
Velocitat
60 m

Punts
Fons

1.000 m
Punts

Llançament
de pilota
medicinal

3 kg

Punts

0'55" 5 2,25 m 5 8"50 5 3'30" 5 4,75 m 5

0'56" 4,5 2,23 m 4,5 8"60 4,5 3'35" 4,5 4,70 m 4,5

0'57" 4 2,21 m 4 8"70 4 3'40" 4 4,65 m 4

0'58" 3,5 2,19 m 3,5 8"80 3,5 3'45" 3,5 4,60 m 3,5

0'59" 3 2,17 m 3 8"90 3 3'50" 3 4,55 m 3

1'00" 2,5 2,15 m 2,5 9"00 2,5 3'55" 2,5 4,50 m 2,5

ANNEX II

PROVES MÈDIQUES:
1. Talla minima.
Dones: 1,65 metres.
Homes: 1,70 metres.
2. Relació pes-talla.
a). El pes màxim admès es dedueix de la fórmula se¬

güent:
P = (T - 100) + 15
b) El pes mínim admès es dedueix de la fórmula se¬

güent:
P = (T - 100) - 15
P = Pes expressat en kg
T = Talla expressada en centímetres
En el cas de possible dubte la desproporció que es

pugui presentar se subordinarà al potencial biològic i

muscular que es dedueixi de les dades en l'exploració
completa de l'aspirant.

3. L'aspirant ha d'estar exempt de tota malaltia orgà¬
nica, de tota seqüela d'accident i de qualsevol deficièn¬
cia o anomalia física o psíquica que pugui constituir una
dificultat en la pràctica professional, tenint com a base
els criteris que s'indiquen a continuació:

4. Exclusions circumstancials:
Malalties o lesions agudes de solució mèdica o

quirúrgica actives en el moment del reconeixement, que
potencialment puguin produir seqüeles capaces de
dificultar, limitar o impedir el desenvolupament de les
funcions exigides per al lloc sol·licitat. En aquest cas el
Tribunal qualificador de l'oposició amb el degut asses¬
sorament podrà fixar un nou termini per comprovar
l'estat de l'aspirant. Finalitzat aquest termini, l'assesso¬
ria mèdica valorarà si persisteix la situació, si resten
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seqüeles o si han desaparegut els motius d'exclusió cir¬
cumstancial.

5. Exclusions definitives de caràcter general:
Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol

tipus i localització que menyscabin o dificultin la funció
pública i les realitzacions específiques del lloc al qual
aspiren, encara que sigui parcialment.
Malalties agudes o cròniques de qualsevol aparell o

sistema amb possible repercussió sobre les realitza¬
cions específiques del lloc per al qual opten, encara
que sigui parcialment.

6. Exclusions definitives de caràcter específic:
6.1 Alteracions de l'aparell locomotor que limitin o

dificultin la realització del servei encomanat o puguin
agreujar-se a judici del Tribunal mèdic, amb el desenvo¬
lupament del lloc de treball (amputació de mà o peu o
els seus dits; retraccions o limitacions funcionals de
causa muscular òssia o articular: peu pla i els seus
defectes, deficiències en l'estàtica de la columna verte¬
bral, prescindint de la seva intensitat).
6.2 Dismòrfies en general, defectes o pèrdues totals

o parcials congènites o adquirides, de qualsevol part
del cos que alterant la morfologia normal confereixin un
aspecte inadequat, tals com cicatrius, anquilosi o un
altre tipus d'afeccions que causin repercussió sobre
l'estat general.
6.3 Anormal desenvolupament intel·lectual, i haver

patit malaitia o transtorn psíquic de qualsevol classe, o
del sistema nerviós en general, que menyscabi o inca¬
paciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
6.4 Sistema càrdio vascular:
La tensió arterial del candidat/ta serà mesurada en

descans i en posició asseguda no havent de ser supe¬
rior a:

Pressió sistòlica = 145 mm Hg.
Pressió diastòlica = 80 mm Hg. *
Les variacions que puguin existir respecte a aquestes

xifres es valoraran atenent criteris clínics, psiconeurolò-
gics o personals de l'aspirant.
Varices o insuficiència venosa perifèrica, prescindint

de la seva intensitat.
ECG, si la clínica o auscultació de l'interessat ho re¬

quereixen.
6.5 Aparell respiratori:
Anomalies o patologia d'aquest, tant des del punt de

vista clínic com radioscopie o radiològic.
6.6 Audició
No acusar patent disminució de l'audició no sentint

una veu normal a quatre metres de distància, ni tampoc
pèrdues auditives accentuades, quequesa exagerada o
transtorns de l'equilibri.

En cas de comprovació per audiometria serà objecte
d'exclusió una agudesa auditiva que suposi una pèrdua
entre 1.000 i 3.000 hertzs a 35 decibelis o de 4.000
hertzs a 45 decibelis.
6.7 Proves de laboratori:
Sang: Hemograma complet, VSG, Glucèmia, Urèmia,

Transaminasses /GOT/GPT.
Orina : Albúmina, Glucosa, i Sediment.
6.8 Ull i visió
Agudesa visual:

- Sense correcció: no inferior a 0,3 en l'ull pitjor i 0,7 en
el millor.

- Amb correcció: no inferior a 0,7 en l'ull pitjor i 1 en el
millor.

- Nombre de dioptries admeses: Miopia 2,50, Hiperme-
tropia 4, i Astigmatisme 3.
La correcció òptica s'admet amb lent cornial o ulleres

de montura i cristalls irrompibles.
Camp visual:

- Binocular: no inferior a 140°.
- Monocular: no inferior a 50°.
S'exclouen hemianòpsies temporals superiors al

50 %.
Sentit cromàtic:
S'exclouen les cegueres absolutes per a un color.
Estereopsis:
No s'admeten pèrdues de visió binocular (estereop¬

sis), que tinguin menys d'un any d'evolució.
La comprovació i valoració de les distintes explora¬

cions a què fa referència aquest quadre es farà única¬
ment i exclusivament en el centre mèdic designat pel
Tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de
referir-se al moment de l'exploració.

Nomenaments

Decret Atesa la proposta de la Regidoría d'Esports i
vistos els articles 311 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, 20.2
de la Llei 30/84 de 2 d'agost, 104 de la Llei 7/85 de 2
d'abril i 176 del RD 781/86 de 18 d'abril, disposo:
Nomenar funcionari eventual la Sra. Manuela Madrid i

Cayuela, per ocupar el lloc de treball de Director de
Projecte B (nivell 24 i específic de responsabilitat cor¬
responent al lloc de treball 2415), amb adscripció a la
Regidoría d'Esports, per desenvolupar, amb caràcter
temporal, i efectes des del primer d'octubre de 1989
fins al 31 de desembre de 1990, funcions de responsa¬
ble dels projectes de Port olímpic/Escola municipal de
Vela, i del Centre municipal de Tennis de la Teixonera.
Barcelona, 5 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Ref. P-1275)

Decret. Atesa la proposta del Projecte de Formació
de Personal 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 article 176 del RD 781/86 de 18 d'abril, dis¬
poso:
Nomenar funcionari eventual el Sr. Josep Ramos i

Garcia, amb categoria de Tècnic Superior, per desenvo¬
lupar funcions d'assessorament pedagògic adscrit al
Projecte de Formació de Personal, amb efectes del 16
d'octubre de 1989.
Barcelona, 5 de desembre de 1989. L'Alcalde, Pas¬

qual Maragall i Mira.
(Réf. P-1276)
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ANUNCIS

Llicències d'obres concedides durant els mesos
de novembre i desembre de 1989

E. Linares i Garcia

Z. Gregori i Pellicer

Quorum Residencial, SA

Souvenirs la Botiga, SL

N. Henche i Juárez

Promotora de Informaciones, SA

Pelegie Española, SA

Laies, SA

M. Pajerols i Villegas

J. Tubert i Brugués

Tisa Tallers d'Impremta, SA

J. M. Prieto i Rodríguez

Parròquia de Nuestra Señora de la Me¬
dalla Milagrosa
J. Juncosa i Oliva

S. Masas i Comas

T. Pardo i Huerta

Encarnació, 184

Francolí, 12

Passatge de Roura, 21-23

Tapineria, 12 local A-B

Homero, 42-44

Carrer D, núm. 43 Zona Franca

Plaça de Catalunya, 19

Passatge Garrofers, 1-3-Maspons
Labrus, 7-9

Fluvià, 89

Capellades, 2-Baron de la Barre,
74-76

Reina Elisenda, 21

Pedrosa, 13-15

Consell de Cent, 118

Mallorca, 169

Samaniego, 26

Cardener, 35-37

Reforma planta baixa i addició de
dues plantes tipus en edifici entre
mitgeres
Addició de planta tipus destinat a
habitatge
Edifici habitatges i aparcaments
entre mitgeres, compost de tres
habitatges
Reforma local destinat a bar-res-
taurant

Edifici de cinc habitatges unifami-
liars adosats, compost de plantes
baixa, primera i segona
Ampliació i reforma en edifici des¬
tinat a oficines i tallers del diari El
País

Moviment de terres, fonamentació
i construcció de murs de conten¬
ció

Modificació de projecte

Edifici industrial compost de plan¬
tes soterrània, baixa i tres plantes
tipus, destinat a aparcaments,
magatzems i oficines
Reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar aïllat

Reforma i rehabilitació d'habitatge
unifamiliar aïllat, pavelló d'estiu,
garatge, gimnàs, squasch, pisci¬
nes i taquilles de control d'entra¬
da

Reforma i ampliació de la par¬
ròquia de Sant Josep Obrer
Ampliació edifici parroquial

Enjardinament de l'espai interior
de l'illa

Addició de planta segona tipus,
destinada a ampliació d'habitatge
unifamiliar aïllat

Edifici plurifamiliar, entre mitgeres,
compost de plantes soterrània,
baixa, entresolat i dues plantes
tipus destinat a habitatges i locals
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Construcció de tres habitatges
entre mitgeres
Reforma i ampliació de planta bai¬
xa destinat a local

Promociones Inmobiliarias Subirachs, Arbúcies, 9-15
SA

L. Sánchez i Bujes Nou Pins, 18

Central Poblenou, SA

Monigra, SA

Pere IV, 131

Brussel·les, 22-28

Bernat, SA Consell de Cent, 381

Care, SA Amèrica, 23

Tordal, SA

El Corte Inglés, SA

Ronda General Mitre, 84

Bolívia, 234-248-Fluvià, 147-151

City Grand Hotels, SA Sabino d'Arana, 27-33

Pose, SA Poeta Cabanyes, 78

J. Castillo i Ventura Nàpols, 331

Virrey, SA

mmobiliària Torné, SA, (Saitor)

La Jota, 144-146-plaça Virrei Amat,
10

Ronda Sant Pau, 51

Avinguda de la Catedral, 6-8-Via
Laietana, 33

Maquinista, 46-48
Pere IV, 152

Hispania Compañía General de Segu¬
ros

J. Villanueva i Salvador

Confecciones Maria, SA

Edificaciones Barcelona, SA

Gaball, SA

Residencial Can Sala, SA
H. H. de la Asunción

J. Ministral i Pujol

Clàssic Espectacle, SA

Mercatrade, SA

Josep Tarradellas, 35-45

Ramiro de Maetzu, 8-Miguel de los
Santos Oliver, 8

Sant Gervasi de Cassoles, 57

Fraga, 18

Santander, 55

Girona, 175

Transversal, 1-Longitudinal, 7 par¬
cel·la BH

Reforma interior edifici industrial

Rehabilitació i canvi d'ús edifici in¬
dustrial

Reforma i ampliació local comer¬
cial existent

Edifici d'habitatges entre mitge¬
res

Reforma interior en planta àtic
Reforma interior edifici destinat a

magatzem en planta soterrània,
baixa i tres plantes tipus

Ampliació i reforma interior en edi¬
fici catalogat
Edifici compost de quatre plantes
soterrànies destinades a aparca¬
ments

Addició de tres plantes tipus i
reforma de tres plantes existents
en edifici

Modificació de projecte

Edifici de nova planta compost de
dues plantes soterrànies, planta
baixa, entresolat, sis plantes tipus
i coberta

Reforma interior per a instal·lació
de dues escales contra incendis

Ampliació de dos edificis

Addició de planta soterrània i re¬
forma plantes baixa i tipus en lo¬
cal destinat a taller de confecció

Edificis plurifamiliars, entre mitge¬
res, compostos de tres plantes
soterrànies, baixa, entresolat i sis
plantes tipus, destinats a habitat¬
ges, locals i aparcaments

Edifici de nova planta compost de
tres habitatges
Modificació de projecte

Reforma i ampliació d'edifici entre
mitgeres destinat a residència reli¬
giosa

Ampliació edifici industrial com¬

post de planta baixa i entresolat

Reforma interior, divisió en tres
sales i acondiciament d'un cine¬
ma existent

Edifici industrial en planta destina¬
da a magatzem
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Medin 1, SA

Mecana, SA

Gomis, 40

J. M. Ferran i Canela

E. Martínez i Ballester

Promocions els Majols, SA

Fece, SA

Francis, SA

Aragó, 569 bis-571

Guillem Teli, 27

Passeig de la Zona Franca, 221
239

Taquígraf Martí, 30-32

Marina, 255
Via Augusta, 223

Edifici plurifamiliar entre mitgeres
compost de tres plantes soter-
rànies, baixa, entresolat i dues
plantes tipus, destinat a habitat¬
ges locals i aparcaments
Obres de reforma interior per con¬
nectar dues escales en hotel i
instal·lacions de prevenció i extin¬
ció d'incendis

Modificació de projecte

Estació de servei destinada a la
venda de carburants

Edifici plurifamiliar entre mitgeres,
compost de dues plantes soter-
rànies, baixa, entresolat i dues
plantes tipus
Modificació de projecte
Edifici aïllat destinat a oficines i
aparcament, compost de quatre
plantes soterrànies, baixa, quatre
plantes tipus i coberta

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.

Altres anuncis
SORTEIG DE TÍTOLS DEL DEUTE MUNICIPAL

Efectuat, el dia 14 de desembre d'enguany, el sorteig
que fou anunciat oportunament, s'exposa al públic el

seu resultat per un termini de quinze dies en el Negociat
de Fiscalització i Comptabilitat del Deute de la Inter¬
venció General, als efectes de possibles reclama¬
cions.

Barcelona, 15 de desembre de 1989. El Secretari
General, Jordi Baulies i Cortal.
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