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COMISSIÓ DE GOVERN

Acta de la sessió celebrada el dia 19 de febrer
de 1993 i aprovada el dia 5 de març de 1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia dinou de
febrer de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la
Comissió de Govern en sessió ordinària, sota la presi¬
dència de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira.
Hi concorren els ll·lms. Srs. Tinents d'Alcalde, Lluís
Armet i Coma, i Eulàlia Vintró i Castells, i els ll·lms. Srs.
Regidors, Marta Mata i Garriga, Joaquim de Nadal i
Caparà, Juan José Ferreiro i Suàrez, Joan Torres i
Carol, Antoni Santiburcio i Moreno, Enric Truñó i Laga¬
res, Albert Batlle i Bastardas, Guerau Ruiz i Pena, Xavier
Valls i Serra, Oriol Bohigas i Guardiola, i Antoni Lucchetti
i Farré, assistits per l'll im. Sr. Secretari General Jordi
Baulies i Cortal, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors les ll imes.
Sres. Carolina Homar i Cruz, i Núria Gispert i Feliu, i els
ll·lms. Srs. Francesc Narvàez i Pazos, Joan Fuster i
Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, Francesc Trillas i
Jané, Josep M. Vegara i Carrió, i Francesc Vicens i Gi¬
ralt.

Excusa la seva assistència l'll im. Sr. Joan Clos i Mat-
heu.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬
cia obre la sessió a les deu hores i quaranta-nou mi¬
nuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior,
celebrada el 5 de febrer de 1993, l'esborrany de la qual
ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
s'aprova.

S'inicia tot seguit, l'exposició dels informes inclosos a
I ordre del dia:

De l'Alcaldia, sobre:
- Propostes d'acord per a la propera sessió plenària.
Examinades les propostes d'acord presentades per a

la propera sessió del Consell Plenari, sobre les quals
informen els respectius Regidors que les signen, la
Comissió dóna la seva conformitat a la inclusió a l'ordre
del dia de l'esmentada sessió plenària, del proper dia
26.

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del
dia, s'acorda:

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Secretaria Executiva d'Urbanisme i Medi Ambient

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització, d'ini¬
ciativa privada, del carrer de Montclar, per un import de
78.798.325 pessetes (inclòs l'impost sobre el valor
afegit), formulat per Leod-lnvers, SA, en representació
de la Comunitat de Propietaris del carrer de Palafolls, 28
bis, amb subjecció a les condicions que figuren a

l'expedient; sotmetre l'expedient a informació pública
durant el termini de quinze dies, i en el 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
mitjançant l'oportuna certificació prèvia acreditativa del
resultat de la informació pública, i requerir l'indicat
interessat perquè, en el termini de deu dies a comptar
des de la data en què rebi la notificació del present
acord, ingressi la quantitat de 9.455.799 pessetes en
concepte de garantia per respondre de la bona execu¬
ció de les obres.

Negociat de Planejament

Districte de Ciutat Vella

Aprovar inicialment el Pla especial de millora i ordena¬
ció de la façana marítima de la Barceloneta, els criteris,
objectius i solucions generals de planejament del qual
van ésser aprovats per la Comissió de Govern de 19
d'abril de 1991; sotmetre l'esmentat Pla a informació
pública pel termini d'un mes; sol·licitar els informes
preceptius al Servei Territorial de la Direcció General de
Ports i Costes de la Generalitat i a la Demarcació de
Ports i Costes de l'Estat a Catalunya; acordar, de
conformitat amb el que determina l'article 41.3 del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, la suspensió,
pel termini d'un any comptat des de la publicació
d'aquest acord, de les llicències de parcel lació, edifica¬
ció i enderrocament en l'àmbit delimitat en el plànol
annex elaborat de conformitat amb l'article 42 de l'es¬
mentat text legal; resoldre, un cop transcorregut el
termini corresponent, sobre la seva aprovació provisio¬
nal i trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Gene¬
ral Metropolità per a la reordenació de les afectacions
viàries al barri d'Hostrafrancs, de Barcelona, amb l'ac¬
ceptació parcial i valoració resultant de les al·legacions
presentades en el tràmit d'informació pública que figura
a l'informe de l'Àrea d'Urbanisme de gener de 1993;
acordar, pel termini d'un any, la suspensió de llicències
de parcel·lació, edificació i d'enderrocament en l'àmbit
corresponent al carrer del Moianès en el marge
esquerre del tram comprès entre els carrers de la Creu
Coberta i de Portugalete, àmbit que es delimita en el
plànol annex elaborat de conformitat amb l'article 42 de
l'esmentat text legal, i que no havia estat comprès en
l'àmbit inicial; i trametre l'expedient a l'Hble. Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques per al tràmit de la
seva aprovació definitiva.
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Districte de Nou Barris

Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació
de l'àmbit de l'antic Institut Mental - Fòrum Nord de la
Tecnologia, d'iniciativa municipal, en forma de Text
refós que incorpora les modificacions no substancials
que figuren en l'informe de l'Àrea d'Urbanisme de 15 de
febrer de 1993, on consta igualment la valoració de les
al·legacions presentades en el tràmit d'informació públi¬
ca; i trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona per al tràmit de la seva aprovació definitiva.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte d'Horta-Guinardó

Iniciar expedient d'expropiació parcial de la finca
núm. 207 del carrer del Llobregós, afectada de vial (5)
en una extensió de 57,20 m2 pel Pla especial de refor¬
ma interior del sector Llobregós-Hortal al barri del Car¬
mel, aprovat definitivament el 18 de desembre de 1986;
formular la relació de propietaris amb descripció dels
béns i drets afectats; sotmetre-la a informació pública
durant el termini de quinze dies; i transcorregut aquest
termini sense que s'hagin presentat al·legacions en
contra, fixar, en tràmit d'avinença, el preu just de
l'expropiació en la quantitat de 3.222.000 pessetes amb
càrrec a la partida 699.432 del Pressupost per a l'any
1992 prorrogat de l'Institut Municipal d'Urbanisme, pa¬
gar l'esmentada quantitat a la propietat, un cop justificat
el domini i llibertat de càrregues de la finca o, altrament,
dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits i, fet això,
ocupar l'immoble.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Sant Martí

Estimar en part, els recursos de reposició interposats
contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 1 del Pla
especial d'ordenació del sector de la Paperera del
Poblenou, pels arrendataris Sr. Manuel Palacios i Reca
ño, i Sra. Carmen Sánchez i Cubells, fixant una indem¬
nització provisional revisada de 6.243.639 pessetes i
9.914.220 pessetes respectivament; i desestimar els
recursos de reposició interposats contra el mateix acord
pels propietaris la Inmobiliaria Navarra, SA, Sabartés y
Grau, SRC, i Pilar Miralles i Callén, i els interposats pels
arrendataris Srs. Antonio Pazos i Ortega, Juan Valle i
García, i Manuel Ortega i Carrillo, tots ells pels motius
que figuren a l'informe previ a aquest acord, i que es
tenen per reproduïts.

Direcció de Serveis de Control de l'Edificació

Districte de Sants-Montjuïc

Aprovar l'acord subscrit entre la societat Lyms-5, SL,
representada pels Srs. José Martínez, i Manuela Melo
Carretero, i l'Ajuntament de Barcelona, representat pel
Primer Tinent d'Alcalde Lluís Armet i Coma i en conse¬
qüència: alienar la finca de propietat municipal situada
al núm. 37 del carrer del Brasil, qualificada de zona 13a

pel Pla General Metropolità i desafectada del domini
públic mitjançant acord del Consell Plenari de 20 de
juliol de 1990; adjudicar-la, mitjançant permuta, a Lyms-
5, SL; acceptar mitjançant la mateixa permuta el local
comercial, de planta baixa i alte!!, de l'edifici en cons¬
trucció al carrer de Sant Quintí, núm. 14 i la renúncia de
la indicada entitat a la construcció de les quatre plantes
superiors del propi edifici del carrer de Sant Quintí, núm.
14; declarar l'excepció licitatòria de subhasta d'acord
amb l'article 20 del Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals i formalitzar la permuta en escrip¬
tura pública, les despeses de la qual aniran a càrrec de
Lyms-5, SL, excepte l'impost del valor afegit, que cada
part satisfarà en la seva part, i el de plus-vàlua, que serà
a càrrec de l'Ajuntament.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Direcció de Serveis d'Ingressos

Aprovar els preus públics, per a 1993 i exercicis
següents aplicables als serveis de Museus i Exposi¬
cions, de conformitat amb el document adjunt.

El Sr. Bohigas explica el contingut del dictamen i
dóna compte de les diverses prestacions, serveis i
activitats dels museus i exposicions sotmesos a
aquests preus públics, com també de l'àmplia gamma
d'exempcions i bonificacions per condicions personals,
dies i horaris, relacionats amb l'expedient; i el Sr. De
Nadal fa uns aclariments. La Sra. Vintró observa que
l'entrada als museus hauria d'ésser gratuïta per als
estudiants d'ensenyament secundari en visites de grup
o classe i tots els diumenges; que un dia a la setmana
l'entrada hauria de tenir un preu reduït i l'horari d'obertu¬
ra hauria d'ésser ampliat; i que l'acord municipal no
s'hauria de fer públic fins que el Govern de l'Estat no
faci públics els nous preus d'entrada als seus museus.
El Sr. Bohigas llegeix l'apartat de la normativa regulado¬
ra, segons la qual els museus són gratuïts els primers
diumenges de cada mes i l'entrada a preu reduït s'apli¬
ca els dimecres, reafirmant la seva posició d'aplicació
dels preus sense condicionaments.

S'aprova el dictamen amb el vot en contra de la Sra.
Vintró i del Sr. Lucchetti.

Acabat l'ordre del dia, la Sra. Vintró exposa que la
Junta Rectora de l'Institut Municipal de Disminuïts, en
sessió extraordinària del proppassat dia 17, adoptà una
petició del col·lectiu de persones amb disminució, de
sol·licitar una entrevista amb el President de la Generali¬
tat de Catalunya amb l'objecte de solucionar la greu
situació existent en el transport col·lectiu a les escoles
especials, centres ocupacionals i centres de dia davant
la negativa de la Conselleria de Benestar Social de
treballar conjuntament en una mesa de negociació
integrada pels diversos organismes afectats pel proble¬
ma; i que l'Institut ha elevat tal acord a l'Àjuntament
perquè aquest sol·liciti la referida entrevista amb el
President de la Generalitat.

Justificada la urgència en la forma reglamentària,
s'adopta, per unanimitat, el següent acord, del qual es
donarà compte al Consell Plenari:

Donar suport a l'acord adoptat per la Junta Rectora
de l'Institut Municipal de Disminuïts el 17 de febrer de
1993 i, en aquest sentit, demanar al Molt Hble. Presi¬
dent de la Generalitat de Catalunya que rebi en audièn¬
cia l'Institut Municipal de Disminuïts i l'Entitat Metròpoli-
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tana del Transport, per tal que s'atengui a constituir una
mesa de diàleg, negociació i planificació que eviti
arribar a situacions límit i doni solució a la problemàtica
del transport col·lectiu a escoles especials, centres
ocupacionals i centres de dia que atenen persones
amb disminució.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les tretze hores i trenta mi¬
nuts.

En el despatx d'ofici, la Comissió de Govern acor¬
da:

Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 19 de febrer de
1993, pel qual s'aprova el plec de condicions del
Contracte de difusió de la publicitat municipal i es
contracta directament l'esmentat servei amb l'empresa
Iniciativas de Medios, SA, pel preu de 125.000.000 de
pessetes.

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre
del dia, s'acorda:

Acta de la sessió celebrada el dia 5 de març de
1993, i aprovada el dia 19 de març de 1993

A la Sala President Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el dia cinc de
març de mil nou-cents noranta-tres, es reuneix la Co¬
missió de Govern en sessió ordinària, sota la presidèn¬
cia de l'Excm. Sr. Alcalde, Pasqual Maragall i Mira. Hi
concorren els ll·lms. Srs. Tinents d'Alcalde, Lluís Armet i
Coma, Joan Clos i Matheu, i Eulàlia Vintró i Castels, i els
ll·lms. Srs. Regidors, Marta Mata i Garriga, Joaquim de
Nadal i Caparà, Juan José Ferreiro i Suàrez, Joan
Torres i Carol, Antoni Santiburcio i Moreno, Albert Batlle
i Bastardas, Guerau Ruiz i Pena, Oriol Bohigas i Guar¬
diola, i Antoni Lucchetti i Farré, assistits per l'll im. Sr.
Secretari General Jordi Baulies i Cortal, que certifica.

Hi són presents en qualitat d'observadors les ll imes.
Sres. Carolina Homar i Cruz, i Núria Gispert i Feliu, i els
ll·lms. Srs. Francesc Narvàez i Pazos, Joan Fuster i
Sobrepere, Xavier Casas i Masjoan, M. Vegara i Carrió, i
Francesc Vicens i Giralt.

Excusen la seva assistència els ll·lms. Srs. Enric
Truñó i Lagares, i Francesc Trillas i Jané.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidèn¬
cia obre la sessió a les nou hores i vint-i-cinc minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior,
celebrada el 19 de febrer de 1993, l'esborrany de la
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió.
La Sra. Vintró, referint-se al dictamen sobre els preus
públics dels museus i exposicions municipals, demana
que en la seva intervenció es concreti que l'entrada als
museus hauria d'ésser gratuïta per als estudiants
d'ensenyament secundari en visites de grup o classe i
tots els diumenges; que un dia a la setmana l'entrada
hauria de tenir un preu reduït i l'horari d'obertura hauria
d'ésser ampliat i que l'acord municipal no s'hauria de
fer públic fins que el Govern de l'Estat faci públics els
nous preus d'entrada als seus museus; i també que el
Sr. Bohigas digué que els museus eren gratuïts tots els
diumenges, i s'oferí a estudiar la resta de propostes. El
Sr. Bohigas puntualitza que, segons la proposta que
llegí, només són gratuïts el primer diumenge de cada
mes i que l'entrada a preu redüit s'aplicarà els dimecres
i reafirma la seva posició d'aplicació dels preus sense
condicionaments. La Sra. Vintró demana que es faciliti
als Regidors el document que recull la proposta; i
afegeix que en no haver-se modificat l'esmentada pro¬
posta la votà negativament. El Sr. Alcalde, després
d'unes observacions sobre la política general de Mu¬
seus, disposa el lliurament del document citat i que es
faci constar en l'acta el vot en contra de la Sra. Vintró i
del Sr. Lucchetti.

S'aprova l'acta de l'esmentada sessió del 19 de
febrer de 1993, introduint-hi les rectificacions resultants
del debat precedent.

ÀMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Negociat de Projectes i Obres

Districte de Sant Martí

Aprovar inicialment el projecte d'arranjament del car¬
rer de Pallars, entre la finca 419 i el carrer de Josep Pla,
amb un pressupost de 69.293.419 pessetes; declarar
l'excepció licitatòria d'acord amb l'article 275-1 b) de la
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya;
sotmetre l'expedient a informació pública durant el
termini de trenta dies, i en el cas que en aquest termini
no s'hi formulin al·legacions desfavorables o informes
que facin palesa la necessitat d'introduir-hi rectifica¬
cions, tenir per elevat automàticament aquest acord
d'aprovació inicial a aprovació definitiva, mitjançant l'o¬
portuna certificació prèvia, acreditativa del resultat de la
informació pública, i encomanar-ne la gestió a l'Institut
Municipal d'Urbanisme.

Negociat de Planejament

Districte de Sant Andreu

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació vo¬
lumètrica de les finques núms. 296-314 del passeig de
Fabra i Puig, d'iniciativa municipal; exposar-lo al públic
per un termini de quinze dies; i, per al cas que en
aquest termini no s'hi formulin al·legacions desfavora¬
bles o informes que facin palesa la necessitat d'intro¬
duir-hi rectificacions, tenir per elevat automàticament
aquest acord d'aprovació inicial a aprovació definitiva,
mitjançant 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 a l'article 64.1 e), en
relació amb el 66, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.

Negociat d'Expropiacions i Desnonaments

Districte de Sants-Montjuïc

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núm. 10
del carrer de la Mare de Déu de Port, de 1.184,84 m2 de
superfície, afectada de xarxa viària bàsica (5) i de
renovació urbana de l'ús existent en els parcs i jardins
(17-6) pel Pla General Metropolità, aprovat el 14 de juliol
de 1976; formular la relació de propietaris amb descrip¬
ció dels béns i drets afectats; sotmetre-la a informació
pública pel termini de quinze dies; sol·licitar al senyor
Antonio Espinal i Prat, propietari de la finca, que formuli
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dins el termini de vuit dies la valoració de la finca;
transcorregut el termini de quinze dies sense haver
arribat a un acord sobre l'adquisició d'aquesta i, iniciar
l'expedient d'apreuament de la finca i, requerir la pro¬
pietat, amb una còpia de la diligència d'obertura, per¬
què en el termini de vuit dies presenti full d'apreuament.

Iniciar expedient d'expropiació de la finca núms.
21-25 del passeig de Miramar i núms. 12-18 del passeig
de la Primavera, de 6.036 m2 i 2.458,96 m2 edificats,
afectada de parc urbà (6C) pel Pla General Metropolità
(aprovat el 14 de juliol de 1976), que limita: al nord amb
parcel·la de propietat municipal (passeig de Montjuïc
núms. 85-89); a l'est, també amb parcel·la de propietat
municipal (camí de la Font Trobada núms. 1-11) i,
parcialment, amb el passeig de Miramar; al sud, amb
accés a la finca de referència mitjançant el passeig de
Miramar, núms. 21-25; i a l'oest, amb finques cor¬
responents al carrer Nou de la Rambla, de propietat
municipal; formular la relació de propietaris amb des¬
cripció de béns i drets afectats; sotmetre-la a informació
pública pel termini de quinze dies; si transcorregut
aquest termini no apareix el propietari, entendre les
actuacions amb el Ministeri Fiscal, perquè assumeixi la
representació de la propietat; sol·licitar al propietari de la
finca que formuli dins el termini de vuit dies la valoració
de la finca; transcorregut el termini de quinze dies
sense haver arribat a un acord sobre l'adquisició d'a¬
questa, iniciar expedient d'apreuament de la finca i
requerir la propietat, amb una còpia de la diligència
d'obertura, perquè en el termini de vuit dies presenti full
d'apreuament.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Declarar sobrera (de conformitat amb l'article 12 del
Reglament de Patrimoni dels Ens locals i l'Estudi de
rectificació parcial d'alineació de la ronda del General
Mitre entre les del carrer del Mestre Villa i del Doctor
Roux, aprovat el 30 de juny de 1959), la parcel·la de
23,80 m2 situada a la ronda del General Mitre, núm. 45
bis, que confronta: al nord amb la finca; al sud amb la
ronda del General Mitre; a l'est i a l'oest, amb terreny de
la mateixa procedència de propietat municipal; tot això
als efectes que procedeixi i, en especial, al de poder-la
inscriure en el Registre de la Propietat núm. 8 de
Barcelona, com a domini del Municipi; adjudicar l'es¬
mentada parcel·la a Tecnohabitat, SA, pel preu de
35.462.000 pessetes, completament lliure de despeses
per a l'Ajuntament, incloses les de prèvia inscripció a
favor d'aquest i amb les condicions que s'assenyalen al
document annex núm. 1 i que es tenen per reproduï¬
des; i requerir l'adjudicatària perquè, en el termini de
quinze dies a comptar des de l'endemà de la notifica¬
ció, ingressi l'esmentada quantitat en la Tresoreria Muni¬
cipal, partida 602.00, del capítol 6 d'Ingressos del
Pressupost General de 1992, prorrogat.

Servei de Gestió de Planejament Urbà

Districte de Sant Martí

1. Aprovar definitivament els Projectes de delimitació i
reparcel·lació de la unitat d'actuació compresa entre els
carrers d'Espronceda, d'Andrade, de Bac de Roda i la
Gran Via de les Corts Catalanes i, consegüentment,

desestimar en part les al·legacions formulades per l'Ajun¬
tament de Sant Antoni de Calonge, IMASA i Inmobiliaria
ONICE, SA, per les raons que s'exposen en l'informe previ
a aquest acord i que es tenen per reproduïdes.

2. De conformitat amb l'article 103.4 del Reglament
de Gestió urbanística, declarar dubtosa la titularitat de
130,23 m2 ubicats a la Gran Via de les Corts Catalanes,
cantonada carrer Bac de Roda, assumint aquesta Ad¬
ministració la representació dels drets i interessos d'a¬
queixes titularitats a efectes de la tramitació de l'expe¬
dient. I, pel que fa a aquests drets, afectar, ad
cautelam, amb caràcter real la finca resultant, de
164,163 m2, amb front al carrer de Bac de Roda i
ubicada a una distància de 25 m. de la Gran Via de les
Corts Catalanes, mitjançant el projecte de reparcel·la¬
ció, per l'import provisional corresponent a la indem¬
nització substitutòria que pogués correspondre de
declarar-se la titularitat a algú diferent d'IMASA per un
valor de 35.532.897 pessetes, durant un termini de
caducitat de quatre anys, llevat que prèviament s'ha¬
gués incoat algun tipus de procediment judicial res¬
pecte de la titularitat dominical de la finca que ens
ocupa.

3. Atribuir a aquest acord, de conformitat amb allò
que estableix l'article 125 del Reglament esmentat, el
mateix efecte que l'acta d'ocupació a efectes expropia-
toris, respecte dels drets i càrregues que hagin d'extin¬
gir-se i de les plantacions, obres, edificacions, instal·la¬
cions i millores que hagin de destruir-se, conforme al
Projecte de reparcel·lació aprovat.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament;
notificar-lo individualment als interessats i a aquells que
haguessin comparegut a l'expedient, amb remissió d'u¬
na còpia de la resolució a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona, de conformitat amb l'article 111 del Regla¬
ment de Gestió Urbanística.

Secretaria Executiva d'Urbanisme i Medi Ambient

Aprovar l'estructura orgànica de l'Àrea d'Urbanisme
de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient, amb els
òrgans, funcions, nivell i classe que figuren en el docu¬
ment adjunt.

Aprovar l'estructura orgànica de l'Àrea de Projectes i
Obres i de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient, amb els
òrgans, funcions, nivell i classe que figuren en el docu¬
ment adjunt.

Aprovar l'estructura orgànica del Gabinet d'Estudis
Urbanístics i de l'Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient,
amb els òrgans, funcions, nivell i classe que figuren en
el document adjunt.

ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

Departament de Normativa Organitzativa

Aprovar la modificació de l'Organigrama de l'Àrea de
Personal, d'acord amb la documentació que s'adjunta.

En relació als quatre dictàmens precedents la Sra.
Vintró demana que en les modificacions d'estructures i
organigrames s'empri una sistemàtica homogènia a fi
de presentar els expedients amb les modificacions i
costos ben perfiláis; i el Sr. Clos indica que no hi ha
inconvenient a accedir a tal petició.
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Unitat Operativa de Comerç i Consum

Aprovar el Programa d'activitats a desenvolupar per
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i el seu
pressupost; acollir-se al sistema de col·laboració que
s'articula a l'ordre de 7 de febrer de 1989 publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1114
de 3 de març de 1989; sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya la subvenció per actuacions en matèria d'in¬
formació al consumidor i l'usuari, per import de
33.272.500 pessetes; assumiréI compromís de finança¬
ment del Programa en la part no subvencionada, i
afectar indefinidament els béns adquirits amb càrrec al
Programa, a la protecció del consum; i donar-ne comp¬
te al Consell Plenari per a la seva ratificació.

ÀMBIT D'EDUCACIÓ I CULTURA

ÀREA DE CULTURA

Unitat de Serveis Generals

AprovaréI Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i
el Consorci del Centre de Cultura Contemporània per a
l'organització conjunta d'actuacions i programes de
recerca i divulgació de la Barcelona contemporània.

Acordar la cessió al Consorci del Centre de Cultura

Contemporània de les obres de l'Institut Municipal
d'Història, relacionades en el document adjunt anome¬
nat «Inventari i valoració de fons de l'Institut Municipal
d'Història», a títol de comodat per deu anys i amb les
condicions establertes en el contracte que s'aprova.

Facultar I'll Im. Sr. Joan Fuster i Sobrepere, Regidor

de l'Institut Municipal d'Història, per signar els docu¬
ments necessaris per dur a terme el present acord.

Es dóna compte que en virtut de la nova proposta
formulada pel Regidor de Cultura al segon paràgraf del
dictamen anterior queda redactat així:

Acordar el préstec al Consorci del Centre de Cultura
Contemporània d'obres de l'Ajuntament de Barcelona,
dipositades a l'Arxiu Històric al Museu d'Història i al
Servei d'Arqueologia, relacionades en el document ad¬
junt anomenat «Inventari i valoració de fons de l'Institut
Municipal d'Història», a títol de comodat per deu anys i
amb les condicions establertes en el contracte que s'a¬
prova.

El Sr. Fuster informa del contingut d'aquest conveni
assenyalant que permetrà d'exposar en el Centre de
Cultura Contemporània els fons històrics des del Pla
Cerdà fins al 1992. La Sra. Vintró manifesta que està
d'acord amb l'objecte del Conveni, però que en no
referir-se aquest al finançament considera que la seva
execució compromet l'aplicació dels recursos munici¬
pals; i el Sr. Fuster fa l'aclariment que l'Ajuntament tan
sols es compromet a l'aportació dels fons històrics al
centre el qual, precisament, té com una de les seves
finalitats les exposicions sobre la Barcelona contempo¬
rània.

S'aprova amb la redacció proposada pel Regidor de
Cultura

En el torn de paraules, el Sr. Bohigas informa sobre
les propostes d'acord entre les institucions integrades
en el Consorci del Gran Teatre del Liceu per aconseguir
la reestructuració dels seus òrgans directius i les mesu¬
res estudiades per a solucionar la situació actual.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presi¬
dència aixeca la sessió a les deu hores i sis minuts.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

PREUS PÚBLICS DEL LABORATORI DEL FOC UNE 23-725 9 431

(Aprovats per la Comissió de Govern de 5 de UNE 23-726 16.147
febrer de 1993) UNE 23-102 36.555

UNE 23-728 18.635
Norma Import/PTA UNE 23-729 18.635
UNE 23-721 28.426 UNE 20-427 36.739
UNE 23-723 17.810 UNE 51-022 15.956
UNE 23-724 6.660 UNE 51-023 15.956

PREUS PÚBLICS DE SERVEIS DE MUSEUS I
EXPOSICIONS
(Aprovats per la Comissió de Govern de 19 de
febrer de 1993)

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE MUSEUS

Article 1. Disposició General
D'acord amb el que disposa l'article 117 en relació

amb l'article 41, ambdós de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajunta¬
ment estableix preus públics aplicables a les visites als
museus i exposicions municipals, venda o lloguer de
materials i aprofitaments especials que hi tenen rela¬
cions, i als serveis prestats pels Museus Municipals i
altres dependències del Centre Gestor de Museus i
Patrimoni Cultural, com també pel Servei d'Exposicions
de l'Àrea de Cultura. Els referits preus s'entendran amb
l'Impost sobre el Valor Afegit inclòs en tots aquells
casos que la legislació vigent determini.
Article 2. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquest preu públic la prestació
dels serveis i/o activitats següents:
a) La visita als museus o exposicions que siguin de

titularitat municipal o estiguin gestionats de manera
directa per l'Ajuntament,

b. 1 ) La presa de fotografies, les filmacions i rodatges
de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives, etc.
de caràcter professional, referides a les peces
custodiades als museus, exposicions, o a les
seves instal·lacions.

b.2) La venda o lloguer de material gràfic, sonor, o de
qualsevol altra mena, relacionat amb els fons o
instal·lacions dels museus o exposicions o altres
serveis o productes que es promoguin per part
dels museus.

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per
fotografies, filmacions i rodatges professionals

aquelles per als quals es requereixi l'ús de trípode,
flash o il·luminació especial o condicionament espe¬
cífic de les peces o instal·lacions.

c) Aprofitaments especials derivats de la utilització pú¬
blica i/o reproducció corresponent a peces, instal·la¬
cions o exposicions que pertanyin o siguin gestiona¬
des per les dependències de l'Àrea de Cultura i del
Centre Gestor de Museus i Patrimoni Cultural.

d) L'ocupació de superfícies, edificades o sense edifi¬
car en dependències del Centre Gestor de Museus.
S'entendrà que al preu aprovat en aquesta Ordenan¬
ça caldrà afegir-hi els costos de neteja, il·luminació,
vigilància, etc., segons els casos.

e) La realització d'itineraris, visites comentades (inde¬
pendentment de l'entrada al museu), cursos, cursets
i altres activitats de difusió cultural.

f) En general, la prestació de qualsevol altre servei de
naturalesa museística o la utilització dels serveis
dimanants dels aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança, segons pressupost prèviament acceptat.

Article 3. Obligació de pagament
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general,

de l'autorització per a l'aprofitament o la sol·licitud de la
prestació de servei.

Article 4. Persones obligades al pagament
1. Estan obligats al pagament del present preu pú¬

blic les persones, entitats o institucions a les quals
s'autoritzi la utilització dels espais o a rebre les presta¬
cions i/o aprofitaments especials regulats en la present
ordenança.

2. Cuan la utilització privativa causi la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari,
persona o entitat en qüestió estarà obligada, amb
independència del pagament del preu públic que cor-
respongués, al reintegrament de l'import total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al
dipòsit previ del seu import.
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3. Si els danys fossin de caràcter irreparable s'haurà
d'indemnitzar l'Ajuntament amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament
efectivament produït.

4. En cap cas l'Ajuntament no condonarà les indem¬
nitzacions i reintegraments a què es refereixen els
apartats anteriors.

Article 5. Exempcions i bonificacions
1. En el cas de les quantitats referides als museus i

exposicions, n'estaran exempts:
1.1. Amb caràcter general les visites fetes el primer

diumenge de cada mes, només pel que fa a mu¬
seus.

1.2. Amb caràcter personal:
1,2.a) Els menors de setze anys.
1.2.b) Els membres degudament acreditats de l'I-

COM (International Council of Museums).
2. En el cas de les quantitats referides als museus i

exposicions, estaran bonificades en un 50 %:
2.1. Amb caràcter general, les visites fetes qualsevol

dimecres no festiu.
2.2. Amb caràcter personal:

2.2.a) Els estudiants de qualsevol nacionalitat me¬
nors de 25 anys.

2.2.b) Els joves posseïdors del «carnet jove».
2.2.C) Les persones jubilades o aturats.

En tots tres casos caldrà que acreditin la
seva condició fefaentment.

La bonificació de l'apartat 2.1. és incompati¬
ble amb l'apartat 2.2.

3. Del pagament del preu públic corresponent a la
realització de filmacions o presa de fotografies, n'esta¬
ran exemptes totes aquelles persones que ho facin a
títol personal i no professional, i sempre que no tinguin
un caràcter publicitari i/o comercials.

4. L'Alcaldia podrà atorgar bonificacions fins al 50 %
de la quota, amb informe previ del Director del Centre
Gestor de Museus, en els casos següents:
4.1. Utilitzacions que tinguin un interès social i redundin

en benefici dels habitants de la Ciutat.
4.2. Rodatge de pel·lícules i vídeos purament docu¬

mentals o, encara que no tinguin aquest caràcter,
quan la Comissió de Govern els declari d'inte¬
rès per a la Ciutat, en edificis o dependències i
instal·lacions municipals, sempre que s'en lliurin
gratuïtament dues còpies per a utilitat del Muni¬
cipi.

4.3. En cas de manifesta urgència, l'Alcalde podrà
concedir les bonificacions esmentades en l'apartat
anterior i en donarà compte a la Comissió de
Govern en la primera sessió.

Article 6. Quotes
Les quanties del preus públics corresponents als

serveis assenyalats són les següents:

GRUP A. Entrades a museus i exposicions:
A.1. Entrada a museus:

1.1. Quota General d'entrada als museus

tipus B 300 PTA
1.2. Quota General d'entrada als museus

tipus A 500 PTA
1.3. Quota General d'entrada a grups als
museus tipus B (mínim 10 persones, per
persona) 225 PTA
1.4. Quota General d'entrada a grups als

museus tipus A (mínim 10 persones, per
persona) 375 PTA

A.2. Exposicions temàtiques:
2.1. Exposicions temàtiques tipus B 300 PTA
2.2. Exposicions temàtiques tipus A 500 PTA
2.3. Exposicions temàtiques tipus B en¬
trades per a grups (màxim 15 persones) 225 PTA
2.4. Exposicions temàtiques tipus A en¬
trades per a grups (màxim 15 persones) 375 PTA

A.3. Entrada combinada a museus i ex¬

posició temàtica:
A.3.1. Entrada individual
3.1.1. Quota museu tipus A exposició
tipus A 750 PTA
3.1.2. Quota museu tipus A exposició
tipus B 600 PTA
3.1.3. Quota museu tipus B exposició
tipus A 600 PTA
3.1.4. Quota museu tipus B exposició
tipus B 450 PTA
A.3.2. Entrada col·lectiva per a grups de
mínim 10 persones, per persona
3.2.1. Quota museu tipus A exposició
tipus A 500 PTA
3.2.2. Quota museu tipus A exposició
tipus B 450 PTA
3.2.3. Quota museu tipus B exposició
tipus A 450 PTA
3.2.4. Quota museu tipus B exposició
tipus B 300 PTA

A efectes de la present normativa, el Museu Picasso
tindrà la consideració de museu de tipus A. Pel que fa a
les exposicions, s'entendrà que hi estan incloses les del
Servei d'Exposicions, i seran del tipus A aquelles que
assoleixin un nivell internacional; la resta s'entendrà que
són de tipus B. Pel que fa al grup A, l'Alcaldia, mitjan¬
çant decret i en funció de la singularitat i interès cultural,
podrà modificar la tipologia dels museus o de les expo¬
sicions.

Totes les tarifes d'aquest grup A ho seran, sense
perjudici del que s'assenyala en el grup E.

GRUP B. Tarifes per serveis diversos i venda o
lloguer de material.
1. Sessions fotogràfiques professionals:
Per una hora o fracció 10.000 PTA

2. Obtenció de filmacions professionals:
Per una hora o fracció 20.000 PTA

3. Venda de fotografies:
B/N 18 x 24 800 PTA
B/N 13 x18 700 PTA
B/N 9 x 12 600 PTA
Col. 18 x 24 2.000 PTA
Col. 13 x 18 1.800 PTA
Col. 9 x 12 1.600 PTA
Plaques (Ektacrom) 15.000 PTA

4. Venda de diapositives:
24 x 36 mm (mínim 5) 1.000 PTA
60 x 60 mm (mínim 5) 3.000 PTA

5. Venda de gravacions, fotocòpies i al¬
tres:
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Gravacions de sons animals, cinta 1/2
mim. i una espècie 2.500 PTA
Gravacions sonores d'una altra naturale¬
sa, cinta fins a 1/2 hora 3.500 PTA
Gravacions d'imatges amb suport mag¬
nètic, cinta fins a 1/2 hora 8.000 PTA
Fotocòpies B/N Din A4 15 PTA
Fotocòpies B/N Din A3 20 PTA

6. Lloguer de plaques en color:
Per 2 mesos o fracció 5.000 PTA
Per cada mes addicional 2.000 PTA

Aquesta modalitat de lloguer obliga la persona o
institució que efectuï l'operació a un dipòsit per valor de
12.000 PTA per unitat, el qual serà tornat després que
s'hagi comprovat l'estat satisfactori de les transparèn¬
cies retornades.

7. Realització de fotografies, filmacions i altres treballs
per encàrrec: S'aplicarà el preu corresponent a l'objecte
de l'encàrrec, segons les quotes anteriors, i s'hi afegirà
el cost del material i les despeses d'execució, segons
pressupost prèviament acceptat.

Totes les tarifes d'aquest grup B ho seran, sense
perjudici del que s'assenyala en els grups C i D.

GRUP C. Quotes per aprofitaments especials i usos
comercials

C.1. S'aplicarà la quota per aprofitaments especials
quan es pretengui la utilització pública, reproducció en
qualsevol mitjà o publicació d'imatge o sons cor¬
responents a peces, instal·lacions o exposicions perta-
nyents o exposades als museus municipals, més enllà
de l'ús personal, per part de persones o entitats sense
afany de lucre, amb finalitats divulgatives o d'interès
públic, i sense que el sol·licitant rebi cap tipus de
contraprestació derivada de la utilització de les peces,
imatges, sons, etc. sol·licitades. Les quotes de l'annex
s'aplicaran per cada peça i mitjà que es sol·liciti.

C.2. S'entendrà que la utilització pública, reproduc¬
ció en qualsevol mitjà o publicació d'imatges o sons
corresponents a peces, instal·lacions o exposicions
pertanyents o exposades als museus municipals té un
ús comercial, quan la utilització de la peça formi part de
l'activitat habitual o de l'objecte social del sol·licitant, o
quan el sol·licitant rebi una contraprestació o bé s'utilitzi
amb finalitats publicitàries o promocionals per part del
sol·licitant.

La quota serà la resultant de multiplicar per dos les
quotes per aprofitaments especials.

C.3. S'entendrà que els usos comercials esmentats
en l'apartat C.2. tenen caràcter intensiu, quan adquirei¬
xin una especial intensitat derivada de la tirada de
l'edició que es faci, el caràcter sumptuari destinat a la
utilització de la peça, la posició preeminent de la imatge
en la publicació o reproducció, el caràcter singular de la
peça o l'abast i intensitat de la campanya publicitària o
promocional.

La quota serà la resultant de multiplicar per quatre les
quotes per aprofitaments especials.

En qualsevol dels apartats anteriors del grup C, en cas
de reutilització de materials amb la mateixa finalitat per a
la qual es va concedir autorització en el seu moment,
s'aplicarà una reducció del 30 % en les tarifes en vigor
en el moment de sol·licitud per a la nova utilització.

En el cas de campanyes publicitàries en les quals
s'utilitza simultàniament més d'un mitjà de difusió,

aquests preus gaudiran d'una reducció sobre la quota
global del 10 %.

Quan es pretengui la utilització per més d'un país, es
multiplicarà per dos el total de la quota a satisfer.

S'entén que l'aplicació d'un dels apartats esmentats
exclou qualsevol altre, i en tots els casos independent¬
ment de la necessitat d'obtenir la prèvia autorització i de
satisfer, quan escaigui, les quotes dels grups B i/o D.

GRUP D. Ocupació de superfícies depenents del
Centre Gestor de Museus

D. 1.Mitja jornada:
D. 1.1. A entitats o persones jurídiques sense afany

de lucre.
a) Sales i espais inferiors a 100 m2 25.000 PTA
b) Sales i espais entre 100 i 400 m2 35.000 PTA
c) Sales i espais superiors a 400 m2 75.000 PTA
d) Sales i espais singulars 160.000 PTA

D.1.2. A entitats, persones físiques o persones jurídi¬
ques amb afany de lucre
a) Sales i espais inferiors a 100 m2 75.000 PTA
b) Sales i espais entre 100 i 400 m2 105.000 PTA
c) Sales i espais superiors a 400 m2 225.000 PTA
d) Sales i espais singulars 480.000 PTA

D.2. Jornada sencera:

D.2.1. A entitats o persones jurídiques sense afany
de lucre
a) Sales i espais inferiors a 100 m2 35.000 PTA
b) Sales i espais entre 100 i 400 m2 50.000 PTA
c) Sales i espais superiors a 400 m2 105.000 PTA
d) Sales i espais singulars 225.000 PTA

D.2.2. A entitats, persones físiques o persones jurídi¬
ques amb afany de lucre
a) Sales i espais inferiors a 100 m2 105.000 PTA
b) Sales i espais entre 100 i 400 m2 150.000 PTA
c) Sales i espais superiors a 400 m2 315.000 PTA
d) Sales i espais singulars 675.000 PTA

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per sales i
espais singulars, el Saló del Tinell (Museu d'Història de
la Ciutat), el Verger del Palau Reial (Museu Marès) i
totes les dependències del Museu Picasso.

Totes les tarifes d'aquest grup D ho seran sense
perjudici del que s'assenyala en els grups B i C.

GRUP E. Visites i/o itineraris comentats, conferèn¬
cies, cursos i cursets (exclosa l'entrada al museu, quan
calgui)
E.1. Visites i/o itineraris co¬
mentats:
1.1. Visites comentades 150 PTA/h o fracció
1.2. Visites comentades grups 1.500 PTA/h o fracció
1.3. Itineraris comentats 300 PTA/h o fracció
1.4. Itineraris comentats grups 3.000 PTA/h o fracció

E.2. Conferències, cursos i cursets:
2.1. Conferències Gratuïtes
2.2. Curs per mòdul 1.000 PTA
2.3. Curset per mòdul 500 PTA

A efectes de la present normativa, i pel que fa al grup
E.1. s'entendrà que només s'oferirà el servei quan
existeixi un nombre de persones comprès entre deu i
quinze.

Pel que fa al grup E.2. en el cas que calgués material
per a realitzar pràctiques, les quantitats referides po-
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dran incrementar-se en la quantia necessària per cobrir
les despeses del referit material.

Article 7. Altres
1. En tots els casos d'autorització exclusiva de les

dependències i instal·lacions municipals a què es refe¬
reix aquesta Ordenança, a més del pagament del preu
públic corresponent, seran a càrrec dels cessionaris les
despeses de neteja, de vigilància i de qualssevol altres
que s'originessin, com també el deteriorament i els
desperfectes que s'hi puguin causar.

2. Pels serveis de neteja, vigilància, bombers i/o d'al¬
tres, no expressament determinats en aquesta Ordenan¬
ça, quan caiguessin, se'n percebrà el cost efectiu.

3. Llevat dels casos en què s'estableix a la quota

corresponent una quantitat pel concepte d'il·luminació,
pel consum de fluid elèctric s'abonarà, d'acord amb la
lectura del comptador o en funció del consum estimat
en raó de la potència elèctrica dels punts de llum i del
temps d'ús, 18 PTA per Kw/hora.

4. L'Ajuntament podrà exigir el pagament simultani
del preu públic a l'atorgament de l'autorització, com
també la constitució d'un dipòsit en metàl·lic en quantia
suficient per a garantir el pagament dels serveis i dels
possibles desperfectes.

Article 8. Data d'aprovació i vigència
Els presents preus aprovats per la Comissió de

Govern de 19 de febrer de 1993, entraran en vigor per a
l'exercici de 1993.

ANNEX AL GRUP C DELS PREUS PUBLICS:

Quotes per aprofitaments especials i usos comercials
Concepte

Premsa
Pàgina interior fins a 1 /2 plana
Pàgina interior més 1 ¡2 plana
Pàgina interior plana o pòster
Portada

TV i Cinema
Imatge
So, 1/2 minut

Ràdio
So, 1/2 minut

Productes editorials
Pàgina interior fins a 1/2 plana
Pàgina interior més 1/2 plana
Portada

Postals, cromos i similars

Publicitat
Fulletons
Calendaris i displays
Memòries d'empreses, associacions, etc
Premsa i pòsters
Tanques
Spots cinema i/o TV
Altres

C1 C2 C3

1.250 2.500 5.000
2.500 5.000 10.000
3.750 7.500 15.000
5.000 10.000 20.000

25.000 50.000 100.000
6.250 12.500 25.000

3.000 6.000 12.000

2.500 5.000 10.000
3.000 6.000 12.000
6.250 12.500 25.000
1.250 2.500 5.000

2.500 5.000 10.000
5.000 10.000 20.000
3.750 7.500 15.000
6.250 12.500 25.000

12.500 25.000 50.000
37.500 75.000 150.000
12.500 25.000 50.000
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Decrets de l'Alcaldia

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 21.1 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, 51 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 7 de la Llei Especial de
Barcelona, disposo:

Prohibir, amb caràcter general, la circulació de vehi¬
cles pesants amb P.M.A. superior a les 5 tones, de 0 a
24 hores, dins l'espai delimitat pels carrers següents:

SARRIÀ: Els Vergós, Via Augusta, Passeig Bonano-
va, Plaça de Sarrià, Major de Sarrià, Plaça Artós, Santa
Amèlia, Eduard Conde, Trinquet, Domínguez Miralles,
Passeig Reina Elisenda de Montcada, Plaça de Sarrià,
Major de Sarrià; tots els carrers indicats queden fora de
la prohibició.

També es prohibeix la circulació de vehicles pesants
amb P.M.A. superior a les 6 tones, des de les 12 a les
14 hores i des de les 18 a les 20 hores dins dels
perímetres delimitats pels carrers següents:

CIUTAT VELLA: Paral·lel, ronda Sant Pau, ronda Sant
Antoni, plaça Universitat, carrer Pelai, plaça Catalunya,
carrer Fontanella, plaça Urquinaona, carrer Trafalgar,
Lluís Companys, passeig Picasso, avinguda Marquès
de l'Argentera, plaça Palau, passeig Isabell II, plaça
Antoni López, passeig de Colom, passeig de Josep
Carner; tots els carrers indicats queden fora de la prohi¬
bició.

^

GRÀCIA: Còrsega, Diagonal, Via Augusta, avinguda
Príncep d'Astúries, plaça Lesseps, Travessera de Dalt,
ronda del Guinardó, plaça Alfons X El Savi, Pi i Margall,
Escorial, Travessera de Gràcia, passeig Sant Joan; tots
els carrers indicats queden fora de la prohibició.

També es prohibeix la circulació de vehicles pesants
amb P.M.A. superior a 10 tones pel tronc central de la
Ronda del Litoral amb les limitacions següents:
- En sentit Besòs-Llobregat: Des de l'accés núm. 24

Prim, fins a l'accés núm. 18 Passeig Zona Franca, de
les 8 a les 10 hores dels dies laborables.

- En sentit Llobregat-Besòs: Des de l'accés núm. 18
Passeig Zona Franca, fins a l'accés núm. 24 Prim,
des de les 18 a les 20 hores, dels dies laborables.
També es prohibeix la circulació de vehicles pesants

amb P.M.A. superior a les 16 tones, de 8 a 12 hores i de
18 a 20 hores, en la zona delimitada pels carrers se¬
güents:

CENTRE CIUTAT: Paral·lel (exclòs), carrer Viladomat
(exclòs), Josep Tarradellas (exclòs), Diagonal, Còrsega,
passeig de Sant Joan, Travessera de Gràcia, Pi i
Margall, Alcalde de Móstoles (exclòs), Marina (exclòs),
Aragó (exclòs), Sardenya (exclòs), Ausiàs Marc
(exclòs), Marina (exclòs), Meridiana (exclòs), passeig
Pujades (exclòs) passeig de Lluís Companys, Trafalgar,
plaça Urquinaona, Fontanella, plaça Catalunya, Pelai,
plaça Universitat, ronda Sant Antoni, ronda Sant Pau.

I, la circulació de vehicles pesants amb P.M.A. supe¬
rior a les 20 tones de P.M.A. de 8 a 10 i de 18 a 20
hores en les zones delimitades pels carrers següents:
- Paral·lel (exclòs), Plaça Espanya (exclòs), Gran Via

de les Corts Catalanes (exclòs), Badal (exclòs), Brasil
(exclòs), Gran Via Carles III (exclòs), Ronda General
Mitre (exclòs), Plaça Lesseps (exclòs), Avinguda Prín¬
cep d'Astúries, Diagonal (exclòs), Plaça Francesc
Macià, Carrer Josep Tarradelles, carrer Viladomat.

- Ronda Guinardó (exclosa), carrer Cartagena (exclòs),
Avinguda Mare de Déu de Montserrat (exclòs), pas¬
seig Maragall (exclòs), plaça Maragall (exclòs), Navas
de Tolosa (exclòs), Meridiana (exclòs), Marina, Au¬
siàs Marc, Sardenya, Aragó, carrer Marina, carrer
Alcalde de Móstoles.
I, permetre l'accés a la zona centre de la ciutat als

vehicles pesants amb P.M.A. superior a les 16 tones de
gasolineres, obres, formigoneres, conductores i trans¬
ports de vehicles que es derigeixin a punts de l'interior
de la zona, com també, l'entrada i sortida dels vehicles,
provistos amb distintiu especial, amb destinació o origen
habitual al port o a l'estació de la Rente del Morrot.

Barcelona, 15 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 1235/93)

Decret. De conformitat amb el que disposa la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Flisen-
des Locals, el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que
desenvolupa l'anterior en matèria de pressupostos, i el
Decret d'aquesta Alcaldia de 23 de desembre de 1992,
que prorroga els Pressupostos Generals de 1992 per a
1993, i del Decret de 27 de gener de 1993.

Vist que les inversions lligades al Fons dels Districtes
tenen un caràcter d'operacions continuades i que cal
considerar aquests programes com a no conclosos a
efectes de l'article 20 del Reial Decret 500/1990.

Vist que en l'últim Plenari van ser aprovades opera¬
cions de crèdit amb volum suficient per finançar el Fons
d'Inversió dels Districtes i se'ls pot atribuir el caràcter de
més ingressos.

Vist que els nous procediments de cobrament de
multes i d'impostos de circulació incrementaran de
manera notable els ingressos per aquests conceptes i
és l'interès ciutadà que aquests ingressos reverteixin en
activitats per a la circulació a través dels Districtes.

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia,
per l'article 7è de la Llei de Règim Especial de Barcelo¬
na, disposo:

Primer. Modificar els crèdits del Pressupost 1992
(prorrogat al 1993) de la manera següent:

Ingressos
Partida
931.1

391.00
Despeses
659 43201 07.99 01

Descripció Altes
Part del préstec de 200 milions de marcs alemanys,
aprovat pel Consell Plenari de 26-II-93 per cobrir el Pla
Financer del 1993 1.045.280.557
Increment d'ingressos pel concepte de multes 300.000.000

FID 1.345.280.557



272 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 12 30-IV-1993

Segon. Repartir aquesta quantitat als diferents Dis¬
trictes de la manera següent:

Descripci
Partida Import
659.01-432.01-07.01 Inversions a determinar FID) 203.037.876

659.01-432.01-07.02 Inversions a determinar FID) 110.355.100

659.01-432.01-07.03 Inversions a determinar FID) 148.084.950

659.01-432.01-07.04 Inversions a determinar FID) 76.149.150

659.01-432.01-07.05 Inversions a determinar FID) 60.380.100

659.01-432.01-07.06 Inversions a determinar FID) 46.241.043

659.01-432.01-07.07 Inversions a determinar FID) 221.698.300

659.01-432.01-07.08 Inversions a determinar FID) 240.002.550

659.01-432.01-07.09 Inversions a determinar FID) 132.000.853

659.01-432.01-07.10 Inversions a determinar FID) 92.330.635

636.01-121.00-07.99 Informatització districtes 15.000.000

Total 1.345.280.557

Tercer. Donar compte d'aquest Decret al Consell Barcelona, 1 d'abril de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Plenari. Maragall i Mira.

(Ref. 2025)

r

r
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CARTIPÀS

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte d'Horta-Guinardó i vista la Disposició Transitò¬
ria núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització
dels Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Tomas García i Soler membre del
Consell Municipal de Districte d'Horta-Guinardó en
substitució del Sr. Pere Gallo i de Puelles, la dimissió del
qual ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 24 de febrer de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 1360)
★ ★ ★

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament 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 de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Emili Moya i Argemí membre del

Consell Municipal del Districte de Sant Martí en substitu¬
ció del Sr. Joan Ortí i Voltes, la dimissió del qual ha estat
acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 de març de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 1220/93)
★ ★ ★

Decret. Atès l'expedient precedent relatiu al nome¬
nament d'un membre nou del Consell Municipal del
Districte de l'Eixample i vista la Disposició Transitòria
núm. 1 de les Normes Reguladores de l'Organització de
Districtes, disposo:

Nomenar el Sr. Josep M. Oliveras i Cabré membre
del Consell Municipal del Districte de l'Eixample en
substitució del Sr. Cèsar Grijalbo i Estrada, la dimissió
del qual ha estat acceptada de forma reglamentària.

Barcelona, 10 de març de 1993. L'Alcalde, Pasqual
Maragall i Mira.

(Ref. 1221/93)



274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 12 30-IV-1993

CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Acords

Districte 6. Gràcia

Sessió del 22 de desembre de 1992

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Atorgar la subvenció de 25.000 pessetes a la Coral

Sessió del dia 3 de febrer de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Entitat
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Sael
Soc. Coop. Treballadores Familiars
Neo Gestió Cultural, SL.
Trànsit Projectes, SL.
Gresca
Mariano Herrero
Mariano Herrero
Mariano Herrero
Mariano Herrero

Sessió del 10 de març de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Aprovar el Plec de Condicions per a la gestió del

Centre Cívic l'Artesà.
Cancel·lar i tornar les garanties següents: a Mariano

Herrero i Albacar, SL, per obres d'adequació aules per
espai polivalent CP. Pau Casals, per un import de
19.991 pessetes; a Proremosa Construcciones, per

Montseny per una actuació de cant coral.
Atorgar la subvenció de 100.000 pessetes a Amics

dels Vells de Gràcia, complementària a la subvenció
atorgada anteriorment.

Prorrogar per dos mesos els contractes d'obres i
serveis, punt de dinamització i treballadors familiars i
serveis tècnics següents:

Import
447.606
447.606

1.095.760
750.550

1.263.246
894.854
850.030

62.410
721.232
125.824
59.208
86.966

1.161.294
92.520

305.308
1.027.876

165.604
693.760
668.440

1.090.000
1.690.828
1.067.004
9.500.000

272.728
7.454.546

195.706

reparació bigues i coberta del CP. La Farigola, per un
import de 79.695 pessetes; a Instalsema, SL, per obres
de nova connexió aigua CP. Montseny, per un import
de 77.554 pessetes; a Arturo López i Morales, per
obres arranjament pati CP. Josep M. de Sagarra, per un
import de 186.764 pessetes; a Therm Asistència, SA,
per obres reposició caldera de calefacció al Casal
d'Avis Mozart, per un import de 66.825 pessetes.

Aprovar les adjudicacions de contractes següents:

Concepte
CP. Turó del Cargol
Parvulari Turó del Cargol
CP. Rius i Taulet
CP. Baldiri Reixac
Josep M. Jujol
CP. Josep M. de Sagarra
C.C. El Coll
Arxiu Municipal
Seu del Districte
Centre Topazi
Casal d'Avis Montmany
Casal de Joves Retall
CP. Montseny
Centre Serveis Socials
C.C. l'Artesà
C.C. la Sedeta
Casal d'Avis Mozart
CP. la Sedeta
Punts de dinamització i treballadores familiars
Punts de dinamització i treballadores familiars
Punts de dinamització i treballadores familiars
Punts de dinamització i treballadores familiars
Manteniment vies públiques
Manteniment edifici, adv.
Manteniment escoles
Manteniment ascensors
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Entitat Concepte Import
Sael Neteja Seu Districte 3.678.768
Sael Neteja CR Topazi 624.176
Sael Neteja Arxiu Municipal 312.590
Sael Neteja Casal Joves Retall 493.034
Sael Neteja C.C.EI Coll 4.749.970
Sael Neteja Casal d'Avis Mozart 834.396
Sael Neteja Centre Serveis Socials 527.480
Sael Neteja C.C. La Sedeta 5.172.124
Sael Neteja Casal d'Avis Montmany 340.792
Sael Neteja CP. La Sedeta 3.806.240
Sael Neteja Parvulari Turó Cargol 2.552.394
Sael Neteja CP. Turó del Cargol 2.552.394
Sael Neteja CP. Rius i Taulet 5.904.240
Sael Neteja CP. J. M. Jujol 6.736.754
Sael Neteja CP. J. M. de Sagarra 4.805.146
Sael Neteja CP. Baldiri Reixac 4.249.450
Sael Neteja CP. Montseny 6.238.706
SCCL. Tre. Fam. Ajut Dom. treb. familiars gestió i animació punt dinarnització

sòcio-cultural 1.923.560
Global Idea, SL. CC. El Coll 5.308.596
M. Herrera Albacar Brigades conservació pública 45.500.000
M. Herrera Albacar Manteniment edificis i escoles 42.272.726
Zardoya Otis Manteniment d'ascensors Districte 1.500.000

Districte 7. Horta-Guinardó

Sessió del 1 d'abril de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.

Quedar assabentat i ratificar els acords de la Presi¬
dència següents sobre autoritzacions i disposicions de
despesa en expedients de contractació:

Entitat
Coop. Treballadors Familiars
Ass. Promotora Treball Social

Concepte
Ajut domic, bar. Horta/Carmel-Teix.,període gener/febrer1993
Gestió-animació Aula-Taller C. Carmel, període gener/febrer
1993

Servicios Generales de Limpieza, SL Neteja dependències Josep Ciurana, 14, període gener/febrer
1993
Manteniment neteja plafons informatius Districte
Neteja Escola d'Adults Carmel, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Mare Nostrum, període gener/febrer 1993
Gestió-dinamització barri Carmel, període gener/febrer 1993
Gestió-dinamització barri Carmel, període gener/febrer 1993

Ass. d'Animadors Sòcio-culturals Neo Gestió-animació Casal Infantil Guinardó, període gener/març
1993
Gestió-animació C. Infa. La Torre,període gener/febrer 1993
Gestió-animació C. Infantil Teixonera, període gener/febrer
1993
Gestió-animació Ludoteca Arimel, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Francisco de Goya, període gener/febrer 1993
Neteja Centre Cívic Casa Groga, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Estel II, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Mas Casanovas, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Pirineu, període gener/febrer 1993
Neteja CP. Teixonera, període gener/febrer 1993
Gestió-dinamització barris Sant Genis, Montbau, Vall d'He-
bron, període gener/febrer 1993
Neteja Font d'en Fargues, període gener/febrer 1993
Neteja aules parvulari CP. Mas Casanovas, període gener/
febrer 1993
Neteja CP. Mare de Déu de Montserrat, període gener/febrer
1993

Equiro Roig i Fills Associats, SA
Limserco, SL
Limserco, SL
Neo Gestió Cultural, SL
Neo Gestió Cultural, SL

Projectes i Gestió Serveis Socials
Projectes i Gestió Serveis Socials

Projectes i Gestió Serveis Socials
Coop. Limpieza Tamara
Coop. Limpieza Tamara
BCN, Serveis
BCN, Serveis
BCN, Serveis
Supernet
Trànsit Projectes, SL

Ser. Catalanes Saneamientos, SL
BCN, Serveis

Renet, SA

Import
2.265.928

1.454.204

298.080
719.228
123.298

1.293.750
717.688

1.165.299

1.950.803
2.643.841

2.046.573
1.966.827

922.760
387.940
699.598

1.577.518
1.124.280
1.944.808

677.809
1.941.914

119.600

1.229.380



mm

SgSK

276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NUM. 12 30-IV-1993

Entitat
Técnicas de Limpieza y
Mantenimiento
SA de Entretenimiento y Limpieza
SA de Entretenimiento y Limpieza
SA de Entretenimiento y Limpieza
SA de Entretenimiento y Limpieza

SA de Entretenimiento y Limpieza
Cata. Poliserveis Prestac. Espec.
Cata. Poliserveis Prestac. Espec.

Creu Roja Espanyola

Merlin Gerin Gardy, SA
SA de Entretenimiento y Limpieza
Ceres Servicios Generales Limpieza
SA
Limpieza y Desinf. de Edif. y Loca¬
les (Renet)
Servicios Catal. de Saneamiento
Coop, de Limpieza Tamara
Coop, de Limpieza Tamara
Catalana Poliserveis Prest. Espec.
SA de Entretenimiento y Limpieza
SA de Entretenimiento y Limpieza
SA de Entretenimiento y Limpieza

SA de Entretenimiento y Limpieza

SA de Entretenimiento y Limpieza
Limserco, SL
Limserco, SL
Limserco, SL
Sol-Serveis, SCP
Tec. en Limpieza y Mantenimiento
Tec. en Limpieza y Mantenimiento

lenissei, SL
lenissei, SL
lenissei, SL
Trànsit Projectes, SL

Trànsit Projectes, SL

Tràsit Projectes, SL

Trànsit Projectes, SL

Trànsit Projectes, SL
Proj. Gestió de Serveis Socials, SL
Proj. Gestió de Serveis Socials, SL
Ass. de la Creu Roja Espanyola

Focus, Serveis de l'Espectacle
Quatre per U, SL

Quatre per U, SL
Const, i Instalaciones Rin, SA
Auxiliar de Obra Civil, SA
Constraula, SA
L'Espígol, COOP. CL.
Cerrajería Artes, SCP
Inst, y Mont. Electri. Saneam., SA
Antonio Abella Cuberes
Carpintería, Ebanistería AAA, SCP
Obras e Instalaciones MH, SA

Concepte Import

Neteja CP. Heura, període gener/febrer 1993 506.326
Neteja Centre Cívic Carmel, període gener/febrer 1993 769.738
Neteja CP. Graziel·la, període gener/febrer 1993 471.778
Neteja Centre Cívic Matas i Ramis, període gener/febrer 1993 348.372
Neteja Equipaments Serveis Personals, període gener/febrer
1993 851.986
Neteja CP. Coves d'en Cimany, període gener/febrer 1993 1.286.978
Neteja CP. Torrent d'en Metis, període gener/febrer 1993 2.212.676
Neteja CS Pers. Horta/Centre Cívic Guinardó, període gener/
febrer 1993 721.416
Gestió-animació Casal Joves Carmel, període gener/març
1993 1.430.397
Manteniment equip contin. Wang Districte 172.500
Neteja seu Districte, període gener/febrer 1993 1.027.948

, Neteja dependències Guàrdia Urbana carrer de la Poesia,
període gener/febrer 1993 71.188
Neteja CP. Mare de Déu de Montserrat, període març 93/
febrer 94 6.483.335
Neteja CP. Font d'en Fargues, període març 93/febrer 94 10.122.546
Neteja Centre Cívic Casa Groga, període març 93/febrer 94 1.973.840
Neteja CP. Francisco Goya, període març 93/febrer 94 4.646.090
Neteja CP. Torrent d'en Melis, període març 93/febrer 94 11.471.250
Neteja CP. Coves d'en Cimany, període març 93/febrer 94 6.625.000
Neteja Centre Cívic Matas i Ramis, període març 93/febrer 94 1.796.598
Neteja equipaments Serveis Personals, període març 93/
febrer 94 4.150.600
Neteja dependències Josep Ciurana, 14, període març 93/
febrer 94 1.409.769
Neteja CP. Graziel·la, període març 93/febrer 94 2.500.392
Neteja CP. Mare Nostrum, període març 93/febrer 94 6.624.000
Neteja CP. Teixonera, període març 93/febrer 94 9.895.184
Neteja Escola d'Adults Carmel, període març 93/febrer 94 626.660
Neteja Centre Cívic Carmel, període març 93/febrer 94 3.875.000
Neteja CP. Heura, període març 93/febrer 94 2.568.815
Neteja dependències Guàrdia Urbana carrer de la Poesia,
període març 93/febrer 94 445.000
Neteja CP. Estel II, període març 93/febrer 94 3.707.870
Neteja CP. Pirineu, període març 93/febrer 94 5.900.347
Neteja CP. Mas Casanovas, període març 93/febrer 94 8.750.000
Gestió-animació Casal Inf. Guinardó, període març 93/febrer
94 7.520.586
Gestió-dinamització C.Matas Ramis, període març 93/febrer
94 5.595.833
Gestió-dinamització Centre Cívic Guinardó, període març 93/
febrer 94 6.179.175
Gestió-dinamització Centre Cívic Carmel, període març 93/
febrer 94 6.279.175
Gestió-dinamització Centre Cívic Casa Groga 5.979.175
Gestió-animació C. Infantil la Torre, període març 93/febrer 94 9.857.525
Gestió-animació Aula-taller Carmel, període març 93/febrer 94 9.857.525
Gestió-animació Casal de Joves Carmel, període març 93/
febrer 94 6.172.515
Lloguer material so i llum, període març 93/febrer 94 3.000.000
Trans, muntat, desmunt. mat. infrast., període març 93/febrer
94 2.500.000
Lloguer material infrastructura, període març 93/febrer 94 2.240.000
Treballs manteniment persianes escoles Districte 1.500.000
Treballs brigades Districte 55.725.194
Treballs manteniment paleta escoles Districte 12.000.000
Treballs manteniment jardins escoles Districte 2.718.898
Treballs manteniment manyà escoles Districte 4.900.000
Treballs manteniment calefacció escoles Districte 2.000.000
Treballs manteniment vidrier escoles Districte 4.000.000
Treballs manteniment fuster escoles Districte 11.000.000
Treballs manteniment pintura escoles districte 2.500.000
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Entitat Concepte Import
Eléctrica Pelegrín Treballs manteniment elèctric escoles Districte 12.381.102
NCR España, SA Manteniment caixa enregistradora Districte 39.919
Sundisa Col·locació cartells pannells informatius Districte 147.591
Talleres de Imprenta, SA Subscripció «La Vanguardia» Districte 37.260
Diario El Pais, SA Subscripció «El Pais» Districte 33.000
Ediciones Primera Plana, SA Subscripció «El Periódico» Districte 37.260
Canon España, SA Lloguer Fax Districte 221.016
Canon España, SA Manteniment Fax Districte 37.432
Canon España, SA Lloguer fotocopiadora NP-2010 Districte 170.784
Canon España, SA Manteniment fotocopiadora NP-2010 Districte 200.000
Canon España, SA Lloguer fotocopiadora NP-8580 Districte 1.051.008
Canon España, SA Manteniment fotocopiadora NP-8580 Districte 500.000
Canon España, SA Lloguer fotocopiadora NP-2010 J. Ciurana, 14 154.200
Canon España, SA Manteniment fotocopiadora NP-2110 J. Ciurana, 14 80.000
SPM Transports de Barcelona, SA Sub. 300 targetes multiviatge T1 Districte 177.000
FC. Metropolitano de Barcelona, SA Sub. 200 targetes multiviatge T2 Districte 112.000
Wang España, SA Manteniment equip informàtic Districte 3.082.846

Material neteja escoles Districte 1.841.578

Quedar assabentat de les devolucions de dipòsits se¬
güents:

Entitat Concepte Import
Construcciones Inmobiliarias Petrar¬
ca Obres urbanit. jardins, trams Petrarca c/ Duero/Petrarca 7.781.197
Jesús Solano Borruel Treballs paleta escoles Districte 67.102
Constructora Norte-2, SA Arranjament triangles carrer del Dr. Bové, de Gran Vista i de

Conca de Tremp 179.481
Guillermo Rodríguez Serrano Urban, carrer de Joan Cortada /Josep Millán González 86.034

Quedar assabentat de les resolucions següents:

Entitat Concepte
Esperanza Jiménez Flinojosa Res. incompliment gestió bar Centre Cívic Matas Ramis
Toribio Rodríguez Gómez Adjudicació gestió bar Centre Cívic Matas Ramis

Districte 8. Nou Barris

Sessió del 28 de gener de 1993

Aprovar la proposta de preus dels bars dels Centres
Cívics i Casals d'Avis del Districte. Preus calculats
sobre els de l'any 1992 amb l'increment del 5,4 %, que
és l'IPC aprovat pel Govern.

Informar del conveni de col·laboració per a la gestió i
animació del Casal de Joves de Roquetes.

«fires tradicionals» la celebració de les diades de Sant
Jordi el proper dia 23 d'abril, Sant Ponç el dia 11 de maig i
Santa Llúcia el dia 13 de desembre d'enguany; i en
conseqüència, declarar l'exempció total del preu públic
per a la utilització del domini públic en la venda dels
articles i productes tradicionals, que amb motiu d'aques¬
tes celebracions tindran lloc a la Via Júlia entre el carrer

Joaquim Valls i la plaça Francesc Layret d'aquest Districte.

Sessió del 4 de març de 1993 Sessió del 25 de març de 1993

Aprovar les actes de les sessions de 17 de desembre
de 1992 i de 28 de gener de 1993.

Proposar a la Comissió de Govern la declaració com a

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Quedar assabentat dels contractes aprovats pel Re-

gidor-president següents:

Entitat
Empeh, SCP
Empeh, SCP
Multi Servicios Empr.
Empeh, SCP

Concepte
Neteja CP. Pla de Fornells, 1993
Neteja CP Madrid, 1993
Neteja CCS. Pablo Picasso, 1993
Neteja Centre Roquetes, 11 mesos 1993

Import
8.303.832
7.200.117

333.385
2.003.042
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Entitat Concepte Import
Técnicas Limpieza M. Neteja CC. Torre Llobeta, 11 mesos 1993 2.319.000

Seprosa Servicios, SA Neteja CSS. Pau Casals, 1993 2.409.027

Multi Servicios Empr. Neteja CA. Casa Nostra, 11 mesos 1993 1.429.615

Multi Servicios Empr. Neteja Ateneu Popular Nou Barris, 11 mesos 1993 319.332

Limserco, SL Neteja CA. Torre Baró, 11 mesos 1993 959.473

Limserco, SL Neteja CJ. Roquetes, 11 mesos 1993 409.018

Ceres Servicios G. Neteja CC. Via Favència, 11 mesos 1993 2.275.211

Limserco, SL Neteja Cl. Canyelles, 11 mesos 1993 409.018

Ceres Servicios G. Neteja CJ. Prosperitat, 11 mesos 1993 1.975.010

Limserco, SL Neteja CA. Pedraforca, 11 mesos 1993 442.147

Limserco, SL Neteja CSP. Zona sud, 1993 695.520

Transports Barna, SA Targetes autobús-metro 230.100

La Brúixola CCIJ Pròrroga gestió CC. Via Favència, gener-febrer 819.460

BCN Gestió i P. Cult. Pròrroga gestió Teatre CC. Zona nord, gener-febrer 1.757.598

La Brúixola CCIL Pròrroga tallers CC. Torre Llobeta, gener 653.394

AAS. Neó Pròrroga gestió CJ. Prosperitat, gener-febrer 1.279.562

Districte 9. Sant Andreu

Sessió del 24 de març de 1993

Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Cancel·lar i tornar les garanties següents:
A Antonio Navas Navas, per la contracta de conser¬

vació d'edificis públics del Districte de Sant Andreu
1990-91, per un import d' 1.920.000 pessetes; a Antonio
Navas Navas, per les obres de remodelació i ampliació
del Casal d'Avis del Bon Pastor, per un import de
562.642 pessetes; a Reviha, SA, per les obres d'ar¬
ranjament, alineació de les voreres del carrer Gran de
Sant Andreu, per un import de 457.256 pessetes; a
Aiconsa, per les obres d'impermeabilització de la cober¬
ta de les Antigues Cotxeres de Sant Andreu, per un

import de 84.673 pessetes; a Construcciones Emilio
González, per les obres d'equipament de camerinos
prefabricats de la Sala d'Actuacions del Sant Andreu
Teatre, per un import de 83.248 pessetes.

Informar favorablement sobre la proposta del Consell
Escolar del centre docent públic El Sagrer de denominar-
se col·legi públic El Sagrer, aprovat pel Consell Escolar del
Centre, el 27 de juny de 1980, per tal que se segueixi la
tramitació per l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Bar¬
celona i posteriorment tramès al Departament d'Ensenya¬
ment de la Generalitat de Catalunya per la seva resolució,
d'acord amb el que es disposa al Decret de la Generalitat
38/1990, de 2 de febrer, i elevareI present acord al Ple del
Consell del Districte per a la seva ratificació.

/
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DISPOSICIONS D'INTERÈS
PER A L'AJUNTAMENT

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

Administració Local
D 49/93 23- Atribueix funcions a la Comissió de Cooperació Local de Catalu¬

nya i a la Direcció General d'Administració Local en matèria de
cooperació i col·laboració amb les corporacions locals

(DOG núm. 1719
de 12-111-93)

Afers Socials
R /93 19- Concurs públic per a la concessió de subvencions per al desple¬

gament de programes organitzats pels ens locals o comarcals
destinats a promoure la igualtat de drets i la no discriminació
entre homes i dones

(DOG núm. 1716
de 5-III-93)

Consum
LI 3/93 5-II Estatut del consumidor (DOG núm. 1719

de 12-111-93)

Cultura
RD 307/93 26-

Ll 2/93 5-

4/93 18-11

Estableix la celebració del «Dia del Libro» (BOE núm. 52 de
2-111-93)

Foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de (DOG núm. 1719
l'associacionisme cultural de 12-111-93)
Sistema bibliotecari de Catalunya (DOG núm. 1727

de 29-III-93)

Ensenyament
R /93 10-111 Convocatòria per a l'atorgament de subvencions als centres (DOG núm. 1723

d'ensenyaments musicals i escoles de dansa dependents de de 19-111-93)
corporacions locals i d'altres entitats

Esport
O /93 18-11 Convocatòria per a atorgar ajuts per a la realització d'activitats (DOG núm. 1725

relacionades amb l'estudi de l'esport de 24-III-93)

Estadística
RD 136/93 29-I Aprova el «Plan Estadístico Nacional 1993-1996» (BOE núm. 55 de

5-III-93)

Generalitat
LI 1/93 25-II Especifica quin és l'himne nacional de Catalunya (DOG núm. 1715

de 3-III-93)
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Medi Ambient
D 328/92 14-XII Aprova el Pla d'Espais d'interès natural (DOG núm. 1714d'1-111-981

Obres
D 48/93 23-11 Aprova el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a 1993 (DOG núm. 1719

de 12-111-93)

Seguretat Ciutadana
RD 137/93 29-I Aprova el Reglament d'Armes (BOE núm. 55 de

5-III-93)

Urbanisme
RD 304/93 26-II Aprova la taula de vigències dels Reglaments de Planejament, (BOE núm. 66 de

Gestió Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificació Forçosa i 18-111-93)
Registre Municipal de Solars i Reparcel·lacions

RESUM

Administració Local
El Decret de la Generalitat 49/93, de 23 de febrer,

atribueix a la Comissió de Cooperació Local de Catalu¬
nya les funcions previstes per a les Comissions provin¬
cials de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions
Locals de Catalunya i disposa que la Direcció General
d'Administració Local serà l'òrgan mitjançant el qual es
realitzaran totes les funcions que els òrgans d'àmbit
estatal de col·laboració de l'Estat amb les corporacions
locals duguin a terme en relació amb les de Catalunya.

Afers Socials
Per Resolució de 19 de febrer de 1993, de la Genera¬

litat, es convoca concurs públic per a la concessió de
subvencions a fi de contribuir al finançament d'aquells
programes organitzats pels ens locals o comarcals,
destinats a promoure la igualtat de drets i la no discrimi¬
nació entre homes i dones, posats en marxa o que
hagin ser-ho durant l'any 1993.

Consum
La Llei 3/93, de 5 de març, del Consumidor, té per

objecte la defensa dels consumidors i dels usuaris i
l'establiment, en l'àmbit de Catalunya, dels principis i
les normes que han de regir per a millorar la qualitat de
vida de les persones en llur condició de consumidors i
d'usuaris.

Cultura
El RD 307/93, de 26 de febrer, disposa que el dia 23

d'abril de cada any se celebrarà el «Día del Libro»,
dedicat ai llibre i al foment de l'hàbit de la lectura. Amb
aquest motiu l'Estat promourà la col·laboració de les
Comunitats Autònomes, Entitats locals i el sector privat
per a la celebració d'activitats culturals relacionades
amb el mon del llibre.

La Llei 2/93, de 5 de març, té per objecte la recupe¬
ració, l'inventari, la protecció, la difusió i el foment de la
cultura popular i tradicional catalana, així com el suport i
l'impuls a la dinamització cultural, el desenvolupament
de l'associacionisme cultural, i la creació dels òrgans
superiors del Departament de Cultura en les matèries
relacionades.

La Llei 4/93, de 18 de març, té per objecte establir

les bases i les estructures fonamentals necessàries per
a la planificació, la creació, l'organització, el funciona¬
ment i la coordinació del Sistema Bibliotecari de Catalu¬
nya i garantir uns serveis que facilitin el funcionament
de les biblioteques. Les competències dels municipis
en la matèria, segons aquesta Llei, són les de crear,
regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titulari-
tat municipal, com també les de coordinar i promoure la
lectura pública en el municipi. Queda derogada la Llei
3/81, de 22 d'abril, de biblioteques.

Ensenyament
Per Resolució de 10 de març de 1993, del Conseller

d'Ensenyament de la Generalitat, es convoca concurs
públic per a l'atorgament de subvencions als centres
d'ensenyament musical i escoles de dansa (autoritzats i
reconeguts) dependents de corporacions locals i d'al¬
tres entitats de Catalunya, destinades a l'adquisició
d'equipaments (material pedagògic que no inclogui
mobiliari d'aula).

Esport
L'O. de 18 de febrer de 1993, de la Presidència de la

Generalitat, obre la convocatòria per atorgar ajuts per a
la realització d'activitats docents, pedagògiques i/o
didàctiques relacionades amb la formació de tècnics i
científics en les diverses àrees i ciències que incideixen
en les activitats físiques i/o esportives.

Estadística
El RD 136/93, de 29 de gener, aprova el «Plan

Estadístico Nacional 1993-1996» que conté les estadísti¬
ques per a fins estatals a elaborar en aquest quadrienni.
Al seu article 2 disposa que quan la naturalesa de
determinades estadístiques ho requereixi, els serveis
estadístics estatals podran acordar la seva realització
mitjançant la celebració d'acords, convenis o contrac¬
tes amb altres organismes de l'Administració de l'Estat,
de les Administracions Autonòmiques o Locals o amb
particulars.

Generalitat
La Llei 1 /93, de 25 de febrer, de la Presidència de la

Generalitat, especifica que l'himne nacional de Catalu¬
nya és la cançó popular Els Segadors, segons la versió
que figura en l'annex d'aquesta llei.
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Medi Ambient
El D 328/92, de 14 de desembre, aprova el Pla

d'espais d'interès natural que té com a objecte la
delimitació i l'establiment de les determinacions neces¬

sàries per a la protecció bàsica dels espais naturals. Al
seu article 10 estableix els beneficis de què gaudiran
els ajuntaments i altres entitats en relació a la matèria.

Obres
El D 48/1993, de 23 de febrer, del Departament de

Governació de la Generalitat, aprova el Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya per a l'any 1993 i les seves
bases d'execució.

Seguretat Ciutadana
El RD 137/93, de 29 de gener, del Ministeri de

l'Interior, aprova el Reglament d'Armes, el qual deroga
el de 1981. Queden excloses del seu àmbit d'aplicació
les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat.

Urbanisme
El RD 304/93, de 26 de febrer, del Ministeri d'Obres

Públiques i Transports, aprova la taula de vigències dels
Reglaments de Planejament, Gestió Urbanística, Disci¬
plina Urbanística, Edificació Forçosa i Registre Munici¬
pal de Solars i Reparcel·lacions, en execució de la
disposició final única del Text refós de la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
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ANUNCIS

Concursos

De conformitat amb el que disposa l'article 121 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals,
s'exposen al públic, al Negociat de Transports i Circula¬
ció d'aquest Ajuntament (Plaça de Carles Pi i Sunyer,
8-10, 2n), durant trenta dies, els plecs de condicions
aprovats pel Consell Plenari en sessió de 26 de març de
1993, relatius als concursos per a l'adjudicació de la
construcció i subsegüent explotació en règim de con¬
cessió administrativa del servei públic d'un aparcament
per a vehicles situat cadascun als carrers que a conti¬
nuació es detallen, amb transmissió de l'ús de les
places d'aparcament a residents:
- Carrer d'Hurtado-Espinoi
- Plaça de Blasco de Garay
- Camp C.F. Guineueta

Dins del termini esmentat i a partir del dia hàbil
següent al de la inserció d'aquest anunci en l'últim
Butlletí Oficial en que es publiqui, podran formular-se
reclamacions contra els plecs, les quals hauran de ser
resoltes per aquesta Corporació.

A la vegada, es convoquen concursos per a l'ad¬
judicació de les concessions administratives esmen¬
tades; això no obstant, de presentar-se reclamacions
se suspendran les obertures de pliques que s'asse¬
nyalen.

Les concessions s'atorgaran per un termini màxim de
cinquanta anys, a comptar des de l'acabament de les
obres.

El termini màxim d'execució de les obres dels apar¬
caments es fixa en divuit mesos a comptar des de
l'atorgament de la corresponent llicència municipal.

Per prendre part en els concursos, els licitadors
hauran de constituir prèviament la garantia provisional
d'1.000.000 de pessetes (un milió de pessetes) a la
Caixa Municipal, per cadascun dels aparcaments que
concursi, com també ingressar, igualment per cada
aparcament pel qual es liciti, la quantitat de 200.000
pessetes en concepte de despeses municipals ocasio¬
nades per l'elaboració de la documentació tècnica
facilitada als interessats.

Les proposicions es redactaran de conformitat amb
el model annex a aquest anunci. Aquestes proposi¬
cions, signades pel licitador o persona que el represen¬

ti, juntament amb la documentació requerida a cada
plec de condicions, es presentaran en un sobre tancat
en el qual figurarà la inscripció següent: «Proposició per
a prendre part en el concurs de concessió per a la
construcció i explotació de l'aparcament situat a »,
al Negociat de Transports i Circulació d'aquest Ajunta¬
ment, en hores d'oficina (de 9 h a 13 h) a partir de
l'últim Butlletí Oficial en el que es publiqui, fins a les
tretze hores del dia en què finalitzi el termini per a la
presentació de pliques.

L'obertura de les pliques de cada concurs es farà el
següent dia hàbil a aquell en què finalitzi el termini de
presentació de pliques i tindrà lloc a partir de les 10
hores a les dependències abans esmentades, actuarà
com a President de la mesa del concurs l'll im. Sr.
Regidor de l'Àmbit de la Via Pública o Regidor en qui
l'Alcalde delegui.

Barcelona, 6 d'abril de mil nou-cents noranta-tres. El
Secretari General, Jordi Baulies i Cortal.

Model de proposició
En ..., en nom propi o en representació de ..., amb

domicili a ..., carrer ..., núm. ..., segons escriptura de
poders que degudament bastantejada adjunta, declara
que està assabentat del concurs públic convocat per a
la construcció i subsegüent explotació del servei públic
d'un aparcament subterrani per a vehicles en règim de
concessió administrativa, amb transmissió de l'ús de
places d'aparcaments a residents; que coneix també
del plec de condicions que regeix per a l'esmentat
concurs; i que vol concursar per l'aparcament situat al
carrer o plaça ..., per la qual cosa aporta tota la
documentació demanada en el plec de condicions, on
especifica les aportacions que fa.

El cost d'execució material de l'aparcament serà de
... pessetes, i el nombre de places de ... .

Declara també que se sotmet a l'esmentat plec de
condicions i es compromet a complir les obligacions
que s'hi estableixen i de la legislació vigent, a més a
més de l'específica del projecte, memòria i documents
que presenta dintre d'aquesta oferta, com també a
complir el que està legislat en matèria fiscal, laboral,
Previsió i Seguretat Social.



 


